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 IOCهای شرکت سیسکو با عنوان عامل دستگاهسیستم: درس اول

 

 :هدف 

 صورت خالصهافزار بهعامل و نحوه کار سختآشنایی با سیستم

IOC   ی کلمهمخففInternetwork operation cisco هایی مانند عامل دستگاهاست که سیستم

. IOCپذیر است امکان CLIمسیریاب و سوئیچ است و کنترل آن از طریق خط فرمان یا همان 

کند که مانند یک می... دهی و ها اطالعات را ذخیره، بازیابی، آدرسهم در این دستگاه

در انواع مختلفی وجود دارد که در . IOCکند اما گرافیکی نیست یعامل ویندوز کار مسیستم

 .است IOC 51حال حاضر، آخرین ورژن آن 
 

 :افزارسخت اندازیراه

 :کندمی عبور مرحله 7 از شود،می کاربهآماده که زمانی تا شودمی روشن که زمانی از مسیریاب

 

 .گویندهم می postی مرحلهافزارهای خود که به آن روشن شدن و چک کردن سخت (5

  boot starp.بارگذاری فایل  (2

 .است Flashفرض روی طور پیشکه به IOCپیدا کردن مسیر  (3

 .شوداجرا می Ramروی  IOCفایل  (4

 .شدهپیدا کردن تنظیمات ذخیره (1

  Ram.به  Nvramاز  Startup configانتقال تنظیمات  (6

 . Ramاجرا کردن تنظیمات از روی (7

اند که هرکدام از شدهتشکیل Rom , Ram , Nvram , Flashهای ها از حافظهاصوالً مسیریاب

 .کنندها کار میمراحل باال با این حافظه
 

 

 

  : ROM هحافظ

 :دارد وجود آن در زیر هایقسمت و است خواندنی فقط که مسیریاب دل در ایحافظه
 Boot starp 

 Post 

 Rom Monitor 



 
 

 Mini IOC   

Boot starp : 

 7طور در مراحل کند که همانرا پیدا می IOCاین قسمت زمانی که اجرا شود، محل قرارگیری 

 .کندرا پیدا می IOCشود و محل ی دوم این فایل اجرا میکنید، در مرحلهگانه مشاهده می

POST : 

 . برای معرفی شد 2افزار است که در مرحله این مرحله همان مرحله تست سخت 
Rom Monitor :  

توانیم است که با تغییر در رجیستری می Password Recoveryبیشترین کاربرد این قسمت در 

Password کنیمشده روی مسیریاب را پاکقرار داده. 

 RAM: حافظه

د، شونشده و ذخیره نمیی فرّار که با قطع شدن برق، اطالعات ایجادشده روی آن پاکیک حافظه

شود، اجرا می Ramبر روی  IOC، 5یطور که اشاره کردیم در مرحلههماناز بین، مراحل هفتگانه 

قرار  Ramشده و روی صورت فشرده است که از حالت فشرده، خارجبه IOCیعنی اینکه فایل 

کالً به این حافظه، زیاد اعتماد نداشته باشید و سعی کنید اطالعات را . شودگیرد و اجرا میمی

 .در ادامه، راجع به آن بحث خواهیم کرد، کپی کنیدی دیگر که در یک حافظه

 :  Flashحافظه

ی دائمی است و محل قرار این حافظه، مانند یک هارددیسک روی مسیریاب است که یک حافظه

 .در آن استIOCگرفتن 

 : Nvramی حافظه

سازی تنظیمات مسیریاب در آن است که زمانی که کاری ی دائمی مسیریاب برای ذخیرهحافظه

با دستور خاصی کپی  Nvramرا به  Ramروی مسیریاب انجام دادیم برای ذخیره باید اطالعات 

واند تکنیم تا با خاموش شدن مسیریاب و یا سوئیچ، تنظیمات از دست نرود که این تنظیمات می

 .شدآدرس یک واسط یا یک پروتکل برای مسیریاب با

ها یریابمس. تا به اینجا با روشن شدن یک مسیریاب چندین کار انجام شد که باهم بررسی کردیم

کنند که هرکدام به مفهوم یک مسیر در موقع بوت شدن از چندین کد رجیستری استفاده می

 .کنیمخاص است که باهم این موضوع را بررسی می

Configuration register : 

کنند که برای به دست آوردن این مسیر اجراشدن مسیریاب را تعیین مییک سری اعداد که 

 .استفاده شود Show Versionاعداد باید در مسیریاب و خط فرمان از دستور 



 
 

 .دهدصورت واضح این موضوع را نشان میشکل زیر به

 : راه اندازی مسیریاب 5-5شکل



 
 

 ”Cisco Packet Tracer“افزار آشنایی با نرم: درس دوم   

 افزار: محیط نرم5-2شکل

  

 

 

 

 



 
 

 :هدف 

   Cisco packet tracerافزار مختلف نرمهای بخشآشنایی با  

 چیست؟ ”Cisco Packet Tracer“افزار نرم

دهد تا یک ساز شبکه است که اجازه میافزار شبیهیک نرم” Cisco Packet Tracer“افزار نرم

ک ها در شبکه، تست شبکه، تعیین ترافیشده ایجاد شود، پیکربندی سیستمسازیشبکه شبیه

 :های زیر استافزار شامل بخشنرم. افزار استشبکه ازجمله خصوصیات این نرم

 افزار به تفکیکهای نرم: بخش2-2شکل

5)  “Menu Bar” :این نوار منوهای ”File” ،” “Edit ،” “Option ،” “View،” “Tools ،

” “Extension  و ”Help ”که شما دستورات. کندرا فراهم می“ ”Open،” “Save،” 

“Print و“ ”Preferences توانید ببینیدرا در این دستورات می. 



 
 

2) " Main Tool Bar"  :دستورات  5در این منو شما میانبرMenu Bar” “ را مشاهده

 .کنیدمی

3) "Common Tools Bar"  :کندرا فراهم می 2این نوارابزارهای عمومی فضای کاری . 

4) "Logical/Physical Workspace"  :صورت فیزیکی و در اینجا شما شبکه خود را به

 .یدتوانید از یکی به دیگری بروها میکه با کلیک بروی آن. توانید ببینیدمنطقی می

1)  “Workspace :”سازی کرده و شبیهتوانید شبکه خود را پیادهدر این ناحیه شما می-

 .سازی کنید

6)  “Realtime/Simulation Bar :”سازیتوانید زمان شبیهشما با کلیک در این ناحیه می 

سازی جزئیاتی که در شبکه اتفاق در حالت شبیه. را متوقف و یا به زمان واقعی ببرید

 . توانید بررسی کنیدتر میافتد را دقیقمی

7)  “Network Component Box”: را انتخاب   3هااین کادر جایی است که شما دستگاه

 .دهیدها را به هم ارتباط میکنید و در فضای کاری آنمی

8)  “Type selection box-Device” :موجود  4ها و ارتباطاتاین کادر شامل انواع دستگاه

 .شودمی ”Cisco Packet Tracer“در 

9) " Device-Specific Selection Box"  : این کادر برای انتخاب نوع خاصی از یک

 .باشددستگاه می

51)  “User Created Packet Window” :سازی باشید مشخصات بستهاگر در حالت شبیه-

 .کنیدهای اطالعاتی در شبکه خود را مشاهده می

 Logical Workplace"ها در دستگاهشده، قرار دادن سازیشبیه قدم در ایجاد یک شبکه اولین

های با استفاده از نمادها، دستگاه” Cisco Packet Tracer”. باشدها به هم میآن و ارتباط دادن "

 : سازی کرده است که تعدادی از این نمادها عبارت است از مختلف را شبیه

 

1  Shortcut 

2  workspace 

3  Devices 

4  Connections 



 
 

 

 ها: برخی از دستگاه9-2شکل

 ” :Cisco Packet Tracer“مهم در  هایدستگاه

 

 های مهم: دستگاه4-2شکل

 



 
 

 : اند از افزار قرار دارد که عبارتها در سمت چپ پایین نرمدستگاه

 عنوان مقصد در شبکه استفاده و یا به عنوان مبدأکه به هایدستگاه: 1های پایانیدستگاه

 .باشدمی... و  7ها و سرورهاتاپو لپ 6شوند که شامل کامپیوترهای شخصیمی

 9 هایطور که از اسمشان پیداست کارشان مسیریابی برای بستههمان:  8مسیریاب 

ای است که طریقه انتقال اطالعات را مشخص باشد و وسیلهاطالعات در شبکه می

طلبی مترین مسیر برای دسترسی به طور مثال وظیفه مسیریاب یافتن کوتاهبه. کندمی

 . از سرور به کامپیوترماست

 ا ها، چاپگرهها، مسیریابهای مختلف از قبیل کامپیوتربرای اتصال دستگاه:  51سوئیچ

 . گیرد ها مورداستفاده قرار میدر شبکه.... های مداربسته و تحت شبکه، دوربین

 افزاری است که برای متصل کردن کامپیوترهای موجود در یک رابطی سخت:  55هاب

تر و نتر و ارزاهمانند سوئیچ  ولی خیلی ساده. شودآن استفاده میشبکه به یکدیگر از 

 . باشندمیزان هوشمندی پایین می

 شود که در آن از امواج رادیویی، به تکنولوژی ارتباطی اطالق می: 52سیم های بیدستگاه

فاده بین دو دستگاه استبرای انتقال سیگنال جای سیم و کابل، قرمز و ماکروویو، بهمادون

 . شودمی

 

1  End devices 

6  PC: Personal Computer 

7 Server: کامپیوتر سرویس دهنده به شبکه 

8  Router 

9  Packet 

51  Switch- شبکه3 و 2دستگاه الیه  

55 Hub-  شبکه2دستگاه الیه  

52  Wireless devices 



 
 

  ها ابلها کباشد که بسته به دستگاهها میهای اتصال بین دستگاهکابل: رسانه انتقال

 . شوندمتفاوت می

 :سناریو 

مختلفی  هایآشنا شده و دستگاه” Cisco Packet Tracer“افزار در این کارگاه شما با محیط نرم

کنید و اضافه می "Logical Workplace"ها را در ها و مسیریابازجمله کامپیوترها و سوئیچ

 .کنیدوسیله اتصال خودکار به همدیگر وصل میبه

 ”Cisco Packet Tracer“افزار بررسی نرم: 5فعالیت 

 Logical Workplace -5مرحله 

شود، صفحه سفید و بزرگی که روبرو شما است، شروع می” Cisco Packet Tracer“که هنگامی

ها را به آن اضافه کرده و به هم توانید دستگاهباشد که شما میمی Logical Workplaceفضای 

 .وصل کنید

 Device Symbols -2مرحله 

ت های متفاودستگاه افزار، در زیر نوار زرد، بخشی است که مجموعه ازقسمت سمت چپ پایین نرم

 Logicalکردن آن را به  drag53ها و توانید با انتخاب هرکدام از آندارد که شما میوجود 

Workplace دهید، گر ماوس را بر سر این نماد حرکت میطور که شما اشارههمان. اضافه کنید

که شما یکی از این نمادها هنگامی. شودها در جعبه متن مرکزی آن نمایش داده مینام گروه آن

بر روی هر . شودجعبه سمت راست ظاهر میهای خاص در این گروه در کنید، دستگاه را کلیک

های که در دسترسی هستند آشنا شوید نمادهای ها کلیک کنید و با انواع دستگاهیک از گروه

 .مربوط به هرکدام را یاد گیرید

 

 

 عملیات کشیدن یک شی با مأوس و رها کردن آن در جای دیگر  13



 
 

 

 

 Logical Workplaceافزودن دستگاه به : 2 فعالیت

 قرار دادن دستگاه  انتخاب و - ١مرحله 

بر روی نماد دستگاه خاص کلیک کنید،  Logical Workplace برای اضافه کردن یک دستگاه به

. قرار گیرد بکنید و کلیک کنید Logical Workplace درخواهید دستگاه اشاره به محلی که می

 .دهیددیف قرار های زیر را بافاصله یک اینچ از هم از چپ به راست در یک ردستگاه

 A Server 

 A 2961 Switch 

 An 5845 Router 

 A Hub 

 An IP Phone 

 A-PC 

  

 Auto Connectها با اتصال دستگاه - 2مرحله 

ها های مختلف است که برای اتصال دستگاه، انواع کابلConnectبا کلیک بر روی نماد گروه 

باشد و می Auto Connectکه، شود شما اولین نوع آنباشد در سمت راست آن نمایان میمی

. کنیدباشد را انتخاب های موجود در دستگاه میطور خودکار نوع ارتباط بر اساس رابطبه

بعد . ودشکابل می کانکتورگر ماوس شبیه یک کنید، اشارهکه شما این نماد را انتخاب میهنگامی

طور بر روی دستگاه دوم، ارتباط بین دو دستگاه به کلیکبا کلیک بر روی دستگاه اول، و سپس با 

 . دو به هم وصل کنیدشروع کنید و هر دستگاه را دوبه Serverاز . شودخودکار برقرار می



 
 

 ها اطالعاتی از دستگاه - ٣مرحله 

اطالعاتی مختصر از . داریدها بروید و ماوس را بروی آن نگهدستگاه با ماوس بروی هرکدام از

 .مشخصات آن دستگاه و همچنین تنظیمات آن خواهید دید

 Desktopو  Configو  Physical 54هایسربرگ -4مرحله 

تصویر فیزیکی آن  Physicalدر سربرگ . بینیدکلیک کنید سه سربرگ می PCیا  Server روی بر

آن را کوچک و بزرگ کنید و  Zoom outو  Zoom inتوانید با دکمه را خواهید دید، شما می

 configدر سربرگ . بروی آن، سرور را خاموش و روشن کنید Powerهمچنین با زدن دکمه 

سرور  Desktopتوانید می Desktopافزاری آن را انجام دهید و در سربرگ توانید تنظیمات نرممی

 Command Prompt و Web Browserامکاناتی همچون . را دیده و از امکانات آن استفاده کنید

 IP Configurationو 

 CLIسربرگ  -1مرحله 

ربرگ با این تفاوت که س. بینیدیا مسیریاب کلیک کنید در اینجا سه سربرگ می سوئیچ بروی

 . کندعامل مسیریاب با سویچ وصل میباشد که ما را با سیستممی CLIسوم، سربرگ 

  ”Cisco Packet Tracer“امتیازدهی  -6مرحله 

برای چک کردن کار خود . تواند به کار شما نمره بدهدمی” Cisco Packet Tracer“ افزارنرم

. نتایج را ببینید Check Resultsبا کلیک بر روی دکمه  Packet Tracer activitiesتوانید در می

 . 

 

14  Tab 



 
 

 TCP/IP56و پروتکل  OSI51استفاده از مدل 

 
 صورت نمادینبه OSIهفت الیه مدل : 1-2شکل

 

 

15  Open System Interconnection 

16  Transmission Control Protoco\Internet Protocol 



 
 

 
 HTTP: پروتکل 6-2شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 OSIمدل  

ای هانتقال اطالعات بین کامپیوترهای مختلف در شبکه وابسته به انتقال اطالعات بین بخش

هر یک از فرایندهای انتقال اطالعات . یک از کامپیوترها استافزاری درون هر افزاری و سختنرم

امل عهای کوچک را سیستمهر یک از این فعالیت. تری تقسیم کردهای کوچکتوان به بخشرا می

پروتکل . نامندمی این قوانین را پروتکل. دهدای از قوانین مشخص انجام میبر اساس دسته

. ندکاصطالحات فنی چگونگی انجام گرفتن کاری را توصیف میای از قوانین است که با مجموعه

اقدام به تعیین  OSI57المللی های ارتباطی، سازمان استانداردهای بینبرای استانداردسازی پروتکل

دهنده ارائه OSIمدل مرجع . نمود Open Systems lnterconnection58یا  OSIمدل مرجع 

-افزاری و سختهای نرمدر این مدل، جزئیات بخش. ای استهای شبکهچارچوب طراحی محیط

در  ایهای شبکهشده است و در آن کلیه فعالیتافزاری برای ایجاد سهولت انتقال اطالعات مطرح

 

17  Organization for international standard 

 های بازارتباطات سیستم  58

 OSI: مدل 7-2شکل



 
 

هنگام بررسی فرایند انتقال اطالعات بین دو کامپیوتر، مدل هفت . شودسازی میهفت الیه مدل

توان در تحلیل این فرایندها می. گرددسازی میهروی هر یک از کامپیوترها پیاد OSIای الیه

واقع در کامپیوترهای مبدأ و مقصد در  OSIهای متناظر مدل عملیات انتقال اطالعات را بین الیه

حرکت کرده  OSIطرف الیه تحتانی مدل در کامپیوتر مبدأ اطالعات از الیه فوقانی به. نظر گرفت

در کامپیوتر مقصد . شونددر کامپیوتر مقصد ارسال می واقع OSIو ازآنجا به الیه زیرین مدل 

 . کنندحرکت می OSIطرف باالترین الیه مدل های زیرین بهاطالعات از الیه

های کننده سرویساین الیه تأمین. است Application59باالترین الیه، الیه هفت، الیه کاربرد یا  

کاربردی نظیر انتقال فایل، دسترسی به بانک اطالعاتی و پست الکترونیکی های پشتیبانی، برنامه

 . است

ا هکننده فرمت یا قالب انتقال دادهاین الیه تعیین. است Presentation21الیه شش، الیه نمایش یا 

اده هایی که باید انتقال داین الیه در کامپیوتر مبدأ داده. بین کامپیوترهای واقع در شبکه است

این الیه در کامپیوتر مقصد اطالعات را از قالب میانی . کندوند را به یک قالب میانی تبدیل میش

 . کندبه قالب اولیه تبدیل می

این الیه بر برقراری اتصال بین دو برنامه کاربردی روی . است Session25الیه پنجم، الیه جلسه یا 

کاربر  هایزمانی فعالیتکننده همهمچنین تأمین. دو کامپیوتر مختلف واقع در شبکه نظارت دارد

 . نیز هست

مسئول ارسال و دریافت اطالعات و کمک به رفع  Transmission22الیه چهارم، الیه انتقال یا 

که حین یک ارتباط خطایی بروز کند، این الیه هنگامی. خطاهای ایجادشده در طول ارتباط است

 . مسئول تکرار عملیات ارسال داده است

 

 کاربرد  59

 ارائه  21

 نشست  25

 انتقال  22



 
 

ها گذاری پیام، مسئول آدرس یا نشانهOSIدر مدل . نام دارد Network23الیه سوم ، الیه شبکه یا 

این الیه همچنین مسئول مدیریت بر . های فیزیکی استهای منطقی به آدرسو تبدیل نشانی

 . مشکالت مربوط به ترافیک شبکه نظیر کند شدن جریان اطالعات است

این الیه وظیفه دارد تا اطالعات دریافت شده از الیه . است Data link24یا  الیه دوم ، الیه پیوند

در کامپیوتر مقصد این الیه همچنین مسئول . تبدیل کند 21شبکه را به قالبی منطقی به نام فریم

 . ها استدریافت بدون خطای این فریم

های صورت جریانی از رشتهبهاین الیه اطالعات را . است Physical26الیه زیرین ، الیه فیزیکی یا 

ارت کننده ارتباط کابل و کاین الیه تعریف. کندصورت الکتریکی روی کابل هدایت میای و بهداده

 . ها نیز هستکننده تکنیک ارسال و دریافت دادهشبکه و همچنین تعیین

 :TCP/IPمدل 

TCP  عالمت اختصاریTransmission Control Protocol27  وIP  عالمت اختصاریInternet 

Protocol28 که . باشدمیTCP/IP  باشد که پروتکل می ٠١١نام متداولی برای مجموعه از بیش از

 . شودها استفاده میبرای متصل ساختن کامپیوترها و شبکه

 

 شبکه  23

 پیوند داده  24

21  Frame 

 فیزیکی  26

 پروتکل کنترل انتقال  27

 پروتکل اینترنت  28



 
 

 :TCP/IPانتقال از مجموعه های موجود در الیه پروتکل

TCP، پروتکل فوق . ترین وظیفه پروتکل فوق اطمینان از صحت ارسال اطالعات استمهم

اطمینان یاد عنوان یک پروتکل قابلشود یعنی بهنامیده می oriented-Connection29اصطالحاً 

منظور اطمینان کسب آگاهی الزم از گیرنده اطالعات بهعلت این امر ارسال اطالعات و . شودمی

درستی در اختیار های اطالعاتی بهکه بستهدرصورتی. توسط فرستنده استاز صحت ارسال 

 . نمایداقدام به ارسال اطالعات می فرستنده قرار نگیرند، فرستنده مجدداً

UDP31 این پروتکل شبیه پروتکل ،TCP  است با این تفاوت که برخالف پروتکلTCP صورت به

less-Connection35 بدیهی است که سرعت پروتکل فوق نسبت به . یا بدون اتصال استTCP 

ه بهترین جایگاه استفاد. تر بوده ولی از بعد کنترل خطا، تنظیمات الزم را ارائه نخواهد دادسریع

از پروتکل فوق در مواردی است که برای ارسال و دریافت اطالعات به یک سطح باال از اطمینان، 

 .نیاز نداشته باشیم

 :TCP/IPاز مجموعه  شبکههای موجود در الیه پروتکل

IP آدرس ،IP  دن فرد بوبیتی است که به هر سیستم برای شناسایی و منحصربه 32یک عددی

اتی های اطالعترین مسؤولیت آن دریافت و ارسال بستهشود مهماختصاص داده میدر شبکه به آن 

شده منطقی، عملیات دادههای نسبت پروتکل فوق با استفاده از آدرس. به مقاصد درست است

 . های اطالعاتی را انجام خواهد دادبسته مسیریابی

 

 اتصال گرا  29

31  User Datagram Protocol 

 بدون اتصال  35



 
 

 :TCP/IPاز مجموعه  کاربرد های موجود در الیهپروتکل

 ترین سرویس اینترنتمشهورترین پروتکل در این گروه بوده و از آن برای رایج: HTTP32پروتکل 

-ا با فرمتهاز پروتکل فوق کامپیوترها قادر به مبادله فایلبا استفاده . گرددوب استفاده مییعنی 

برای مبادله اطالعات یا . خواهند بود... ( متن، تصاویر ،گرافیکی ، صدا، ویدئو و ) های متفاوت 

 .بایست، کاربران از یک مرورگر وب استفاده از استفاده کننداسناد با پروتکل فوق می

کامپیوترها و صورت اتوماتیک به را به IPهای دهد آدرسشما اجازه می به: DHCP33پروتکل  

شده و به های تهیهاز مخزنی از آدرس IPهای آدرس. وسایل جانبی روی شبکه اختصاص دهید

 . نباشد IPهایو نیاز به واردکردن دستی آدرس شوندکامپیوترها اختصاص داده می

دارای  IPشود و عالوه بر آدرس نامیده میمیزبان 31هر کامپیوتر در شبکه یک :  DNS34پروتکل  

منظور ترجمه نام از پروتکل فوق به. باشدمی 36کننده دیگر بنام نام میزبانیک عنوان مشخص

متناظر با  IPیک کامپیوتر برای به دست آوردن آدرس. گردداستفاده می IPهای به آدرس میزبان

حاوی نام و   DNSسرور. گیردکمک می DNSنام میزبان، از کامپیوتری در شبکه با نام سرور

باشد که پس از مقایسه درخواست با اطالعات موجود در پایگاه مپیوتر موردنظر میکا IPآدرس 

 . گرداندموردنظر را برمی IPخود، آدرس  37داده

 

32  HyperText Transfer Protocol 

33  Dynamic Host Configuration Protocol 

34  Domain Name System 

35  Host 

36  Host name  

37  Database 



 
 

 DNS:  پروتکل 8-2شکل

 ”Cisco Packet Tracer“افزار در نرم TCP/IPپروتکل 

ها ه دادهبلک. شودصورت جریان ثابتی از میزبان به میزبان منتقل نمیبهدر داخل شبکه، اطالعات 

 Cisco“زار افدر نرم. شوندشوند و بعدازآن منتقل میشکسته می های کوچکی به نام بستهبه بخش

Packet Tracer”ها را توسط های اطالعاتی و چگونگی پردازش آن، جزئیات مربوط به بسته

” Cisco Packet Tracer”افزار در نرم TCP/IPپروتکل . توان مشاهده کردیها مهای شبکهدستگاه

نمایش  OSIباشد که با مدل می.. و  DNS ،HTTP ،TCP ،UDPمدل شده است، که شامل 

های شبکه در ایجاد و پردازش ها توسط دستگاهدهد که چگونه این پروتکلدهد ونشان میمی

که  PDU38 های اطالعاتی، پروتکل واحد داده یابه این بسته. شودهای اطالعاتی استفاده میبسته

ود شدهی و تحویل الیه زیرین میسازمان( طبق پروتکل مربوطه)ای که در هر الیه به قطعه داده

 

38  Protocol Data Units 



 
 

بسته در الیه در الیه انتقال،  39مثال قطعهعنوانشود و در هر الیه نام خود را دارد بهگفته می

در شبکه قرار  41که فریم در این الیه توسط اترنت. باشدشبکه و فریم در الیه پیوند داده می

 .گیرندمی

 :سناریو 

به حالت  Realtime45ساده ایجاد کرده و بعد از حالت  PDUخواهیم یک در این آزمایش می

Simulation42  رفته و با دسترسی به پنجرهInformation PDU  مدلOSI را مشاهده کنیم .

ورودی و خروجی را مشاهده  PDUکنیم و را بررسی می OSIدر مدل  Deviceسپس الگوریتم 

 . بینیمکرده و حرکت بسته را می

 ”Cisco Packet Tracer“افزار نرم 49هایواسطبررسی : ١فعالیت 

 ها های کمکی و آموزشبررسی فایل -5مرحله 

را انتخاب کنید، صفحه  Help->Contents، گزینه ”Cisco Packet Tracer“افزار باال نرماز منو 

را انتخاب کنید  Operation Modes->Simulation Modeاز قاب سمت چپ . وبی بازخواهد شد

 . مطالعه کنید Simulationو در مورد حالت 

 

 

 

39  Segment 

ها چگونه و چطور بروی کابل کند فریمباشد که مشخص مییک نوع تکنولوژی انتقال اطالعات می  41

 .انتقال داده جایگذاری شوند

 درنگبی  45

 سازیشبیه  42

43  Interface 



 
 

 Simulationبه حالت  Realtimeتعویض از حالت -2مرحله 

بروید و  Simulationبه حالت  Realtimeتوانید از حالت افزار شما میسمت راست پایین نرمدر 

های شبکه بازمان باشد که در آن پروتکلمی Realtimeافزار همیشه در حالت نرم. یا برعکس

این است ” Cisco Packet Tracer“های قدرتمند حال، یکی از ویژگیبااین. شودواقعی شروع می

-در حالت شبیه. متوقف کند Simulationدهد تا کاربر زمان را توسط تعویض به حالت می امکان

قدم بهتواند قدمشود، و کاربر میعنوان پاکت متحرک نمایش داده میهای اطالعاتی بهسازی، بسته

 . آمده در این انتقال را مشاهده کنداتفاقات پیش

  پردازشبررسی محتویات بسته و :  2فعالیت 

  هاPDUایجاد یک بسته و دسترسی به پنجره اطالعات  -  ١مرحله 

 Web.را انتخاب کنید Desktop41، سربرگ. کلیک کنید Web Client44 بروی کامپیوتر

Browser46 را بازکنید .IP آدرسWeb Server47  را در مرورگر خود تایپ  59295689592یعنی

 48صفحه موردنظر را کمینه. شوددرخواست شما آغاز می Goبا کلیک کردن روی دکمه . کنید

در  Capture/Forwardافتد، شما با استفاده از دکمه سازی اتفاق میاز زمانی که این شبیه. کنید

برای حرکت هر بار بسته . توانید رویدادهای شبکه را مشاهده کنیدمی Simulationحالت 

را کلیک کنیم و برای دیدن حرکت بعدی  Capture/Forwardاطالعاتی در یک مسیر باید دکمه 

رسد که به نظر می Event List49دو بسته در . را کلیک کنیم Capture/Forwardآن دوباره باید 

چشم کنار بسته به معنی آن است که بسته در صفحه . یک عالمت چشم در کنار آن قرار دارد

 

 مشتری وب  44

 میزکار  41

 مرورگر وب  46

 ارائه دهنده خدمات وب استسروری که   47

48  Minimize  

 لیست رویداد  49



 
 

را پیدا کنید و بروی و بروی مربع رنگی در ستون  Event Listاولین بسته در . شودنمایش داده می

info کلیک کنید. 

   

  Modelview OSIهای دستگاه را در بررسی الگوریتم - 2مرحله 

اطالعات  PDUکلیک کنید، پنجره  Event list که برای اطالعات بسته بروی مربع رنگی درهنگامی

در مورد بسته اول ما . بینیدپنجره میه را در این دهی شدسازمان OSIمدل شود و باز می

 ٠و  ٢،  ٣،  ۴های در الیه Encapsulated11بینیم و سپس، را می( ٧در الیه )HTTPدرخواست 

 . کنیدمشاهده می

 های داخلی و خارجی PDU -9 مرحله

بروی . شودمشاهده می OSIفرض مدل طور پیش، بهPDUهنگام باز کردن پنجره اطالعات 

در آنجا شما درخواست . به پایین پنجره بیایید. کلیک کنید Outbound PDU Details، سربرگ

HTTP  که درTCP segment نوبه خود در شده است را خواهید دید، که بهبندیبستهIP packet 

عنوان نوبه خود است بهمحصورشده، که باز به Ethernet frameنوبه خود در محصورشده، که باز به

های اطالعاتی ای انتقال بستهاولین دستگاه در مجموعه Deviceاگر . شودرسانه منتقل می بیت در

ای در مجموعه Deviceاما اگر آخرین . باشدمی Outbound PDU Details، سربرگ باشد دارای

عموماً شما . باشدمی Inbound PDU Detailsهای اطالعاتی باشد دارای سربرگ، انتقال بسته

 . را مشاهده کنید details Inbound PDUو  Outbound PDU detailsد توانیمی

  ها در الیه هفتبسته انیمیشن از جریان -4مرحله 

ها قدم، حرکت بستهبهتوانید قدممی Simulationدر حالت  Capture/Forward شما با زدن دکمه

توجه داشته باشید که شما . کنیدرا مشاهده کنید وقتی شما درخواست صفحه وب را ارسال می

کنید؛ یعنی حرکت بسته از نگاه الیه هفت، را مشاهده می HTTPهای مربوط به فقط نمایش بسته

 

 بسته بندی شده  11



 
 

را بازکنید  PDU Informationتوانید در هر مرحله پنجره بینید همچنین شما میالیه کاربرد را می

بینی هفت قرار دارد و پیش را مشاهده کنید و خواهید دید که این بسته در الیه OSIو مدل 

 . کنید آینده چه اتفاقی خواهد افتاد

 

  ها در الیه چهارانیمیشن از جریان بسته - ۵ مرحله

انتقال ببینم حاال فعالیت فوق را تکرار کنید با این تفاوت که خواهیم این انیمیشن را در الیه می

را برداشته و به  HTTPکلیک کرده و تیک  Edit Filterبر روی دکمه  Simulationدر سربرگ 

بعد از دیدن . را بگذارید و حاال این انیمیشن را از دید الیه چهار خواهید دید TCPجای آن تیک 

را برداشته و به جای آن تیک  TCPچیز را به حالت اول برگردانید یعنی تیک انیمیشن همه

HTTP را بگذارید . 

 DNS Serverاستفاده از : ٣فعالیت 

از  IP تر است به جای تایپ آدرستر است و هم سادهسایت هم معمولچون استفاده از اسم وب

که در این آزمایش سرور  DNS Serverبرای این کار از یک . کنیماستفاده می Web Serverاسم 

رفته و  Simulationبه حالت . کنیماستفاده می DNS Serverاست و هم  Web Serverما هم 

 بعد. کنیم و صفحه موردنظر را کمینه کنیدرا تایپ می www.example.comسپس در مرورگر، 

اول یک . ها را مشاهده کنیدقدم، حرکت بستهبهتوانید قدممی Capture/Forwardبا زدن دکمه 

 شود و سپس بعد از به دستشده ایجاد می، اسمی که تایپIPبرای پیدا کردن آدرس  DNSبسته 

که در  DNSتوجه داشته باشید که درخواست . کندرا ارسال می HTTP، بسته IPآوردن آدرس 

UDP segment شده است و از دید الیه چهار یک بندیبستهUDP باشدمی. 

 DHCP Serverاستفاده از : 4فعالیت 

شما اول . باشدهای موجود در شبکه میبه سیستم IP Addressاختصاص  DHCP Serverوظیفه 

بروی  Configکلیک کنید و در سربرگ  Serverقرار بگیرید و سپس بروی  Simulationدر حالت 

DHCP  کلیک کنید و باOn  یا روشن کردن این سرویس بر روی سرور خود آن را تبدیل به یک

DHCP Server حاال بروی . کنیدPC  به قسمتDesktop  رفته و برویIP Configuration  کلیک



 
 

 Serverاز  IPآن را از حالت دستی به حالت گرفتن  IP، آدرس DHCPکرده و با زدن گزینه 

 :بینیدچگونگی کارکرد آن را در چهار مرحله می. درآورید

 

5. DHCP Discover : در این مرحلهClient  درخواست خود را جهت دریافت

IP کنددر شبکه پخش می . 

2. DHCP Offer : در این مرحلهDHCP Server هائی کهDHCP Discover 

شده بر روی تعریف IPکنند از رنج شده در مرحله اول را دریافت میانجام

 . فرستدمی Clientانتخاب کرده و آن را برای  IPخود یک 

3. DHCP Request: Client کننده پس از دریافت درخواستDHCP Offer ،

 . کندمیاعالم  DHCPقبول کردن آن را توسط یک بسته به سرور 

4. DHCP Ack   وDHCP Nack: DHCP Server که هنوز درصورتیIP  که

Offer  شده درRange  او وجود داشته باشد و توسطAdmin  حذف نشده

به  IPتائید خود را مبنی بر اختصاص  DHCP Ackبا  DHCP Serverباشد 

Client ولی اگر . کنداعالم میIP  توسطAdmin  ازRange  مربوطه

را  DHCP Nackکننده پیغام درخواست Clientبه  DHCPشده باشد حذف

 .شود که تمام مراحل را دوباره طی کندمجبور می Clientکند و ارسال می

 

 :  شبکه نظیر به نظیر51-2شکل

 : همبندی با سوئیج3-2شکل



 
 

 Addressing Table: 2-5جدول 

 

  :های شبکهانواع کابل

. به هم متصل شود( کابل)هاها باید توسط رسانهدستگاه ،OSIفیزیکی از مدل  در الیه یک، الیه

از  UTP15های های موجود در شبکه، کابلکابل. نوع رسانه موردنیاز بستگی به نوع دستگاه دارد

. باشدمی mbps5111برای سرعت  6CATو  mbps51113های با سرعت برای شبکه 1CAT12نوع 

 . کندها استفاده میبرای اتصال به دستگاه RJ-41 کنتاکتوراین کابل از 

 . باشدها که به دو صورت زیر میابن کابل 

از طریق پورت ( مانند دو کامپیوتر)مشابه  جهت ارتباط دو دستگاه: crossover کابل .5

Ethernet باشدخودکار شبکه می. 

 (مانند کامپیوتر به سوییچ)جهت ارتباط دو دستگاه غیرمشابه :straight-through کابل .2

 . باشدمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

51  Unshielded Twisted-pair 

52  Catogry 

53  Mega bit per second 

em N CP se rddAPII ksaMPt n IS 

CP٠.٢ ٠9٠619٠9٢ ٢559٢559٢559١ 

CP٠.٢  ٢9٠619٠96 ٢559٢559٢559١ 

 



 
 

  : IP آدرس

کامپیوترها برای حضور در )IP Addressفرد ، الیه شبکه نیاز به یک آدرس منحصربه3در الیه 

که ( شودنامیده می Internet Protocolیا  IPاین آدرس . شبکه نیاز به آدرس شناسایی دارند

صورت ممکن است به IPیک آدرس . دهدها به دستگاه مقصد را میاجازه رسیدن داده

طور که شود و هماننوشته می ٠١ین صورت از مقادیر در مبنای باشد که ا 2569279659537

به این صورت برای  IPهای البته آدرس. نقطه و چهار ناحیه مختلف استدارای سه. بینیدمی

های بین دو نقطه را در مبنای دو کامپیوترها هرکدام از قسمت. درک نیستندکامپیوترها قابل

که در باال مشاهده کردید برای کامپیوترها به شکل  IPبرای مثال آدرس . بینندمی

های آدرس یک هرکدام از قسمت. باشدمی 55155111911155155911555515951115115

وقتی . حالت متفاوت دارد 8ها هرکدام از این قسمت. شودنامیده می Octedتایی یا یک هشت

های به همین دلیل هم آدرس. دشوترکیب مختلف ایجاد می ٣٢همه حاالت را باهم جمع کنیم 

IP ( ١یا  ٠) در مبنای دو نیز هر عدد دو حالت. نامندبیتی می ٣٢های با چنین فرمتی را آدرس

. است 216های هر قسمت ترتیب تمام ترکیباینبه. ترکیب مختلف دارد 1و هر قسمت از آدرس 

البته تمام حاالت این . دست آوردتوان به می هااکتتمیلیارد ترکیب مختلف از   493حدود 

فرض شبکه و صورت قراردادی برای پیشبه 1919191برای مثال . استفاده نیستندها قابلترکیب

یا جهت ارسال اطالعات برای تمامی  14نیز برای انتشار در شبکه 211921192119211آدرس 

 . گیردهای موجود در یک شبکه مورداستفاده قرار میگره

Subnet Mask: 

Subnet Mask ای که کامپیوتر شما در آن قرار دارد کجاستکند که محدوده شبکهمشخص می. 

کامپیوتر است، حال اگر  ٢۴۴ای مشتمل از شبکه Subnet Mask 2119211921191مثال عنوانبه

Subnet  با یکIP توان فهمید همراه باشد میIP ای هست، کامپیوترهای آن شبکه در چه محدوده

تواند دهد کامپیوترهای آن شبکه مینشان می subnet ،2119211921191با  592956891924مثالً 

IP اولین آدرس یعنی . داشته باشند 5929568919214الی  59295689195هایی از محدوده

 5929568919211شود و آخرین آدرس یعنی شبکه مشخص میآن  IPبه عنوان  59295689191

 

54  Broadcast 



 
 

باید  Deviceیک  Subnet Maskبرای واردکردن . باشددر آن شبکه می IP ،Broadcastعنوان به

 .وارد کنیم  IPآن را در سطر بعد از 

 : pingدستور 

gnip کند که آیا یک کامپیوتر خاص که ما آدرسدستوری است که مشخص می IP  آن را

های زمان رسیدن بستهمدتو اینکه اگر فعال باشد . هست یا نه Active11دانیم، روشن و می

TCP/IP صورت کاربرد این دستور به. از آن کامپیوتر به کامپیوتر ما چقدر استPing IP  است که

-تایپ می CMD16را در   59295689595pingمثالً . گذاریمآن را می IPباید شماره  IPبه جای 

ای است بسته RequestICMP Echo 17صورت است که ابتدا بسته بدین pingطرز کار . کنیم

ل اگر کامپیوتر مقاب. کندشود را به سمت کامپیوتر مقصد ارسال میتولید می Pingتوسط دستور 

کند و را به سمت مبدأ ارسال می ICMP Echo Replyای به نام این بسته را دریافت کند بسته

ور طبه. دهدکار میطور خودشده بهخبر دریافت پاکت اطالعاتی اولیه را در مدت مشخص تعیین

طورکلی، سه حالت جواب ممکن به. چهار عدد است Echo Requestفرض تعداد ارسال بسته پیش

 :است اتفاق بیفتد که عبارت است از

Reply from 59295689595: bytes=32 time=14ms TTL=527 

شده، خبر دریافت پاکت اطالعاتی دهنده این است که در مدت مشخص تعییناین پیغام نشان 

 .است اولیه دریافت شده و ارتباط با مقصد کامالً برقرار 

teoeemR Rnse qeR 

 ای پاسخ پاکتشدهدهنده این است که کامپیوتر شما در مدت مشخص تعییناین پیغام نشان

 .ده استشده را دریافت نکرارسال

 

 فعال  11

56  command prompt 

5٧  ICMP :Internet Control Massage Protocol  



 
 

Destination hostunreachable  

 . دهنده این است که مسیری به کامپیوتر مقصد پیدا نشده استاین پیغام نشان

 :سناریو 

شود و با آزمایشگاه اتصال شروع می 18ترین شکل از شبکه، شبکه همساناین آزمایشگاه با ساده

 .رسدمیاز طریق یک سوئیچ به پایان 

  peer-to-peerایجاد یک شبکه : ١فعالیت 

 . تجهیزات موردنیاز زیر را برای آزمایش تهیه کنید -١مرحله 

 :تجهیزات موردنیاز

 2 sqoimRtRnqim 

 2 SRotnptR Rtoqept ggtRht  htiaem 

 5 hoqmmqreo htiae 

 5 msnRht gqo tei) 

  .های مورداستفاده در شبکهشناسایی کابل: 2 فعالیت

وان ترا از طریق کابل به هم ارتباط دهید باید بدانید که با چه نوع کابلی می دستگاهقبل از اینکه 

که باهم قرار است ارتباط داشته باشند  هاییدستگاه این ارتباط را برقرار کرد و نوع کابل به نوع

-straightو کابل  crossoverهای مورداستفاده در این آزمایش کابل اما کابل. نیز بستگی دارد

through که کابل . باشدمیcrossover  جهت ارتباط دو دستگاه مشابه و کابلstraight-through 

 .باشدجهت ارتباط دو دستگاه غیرمشابه می

 

 

58  peer-to-peer 



 
 

 

 

 .peer-to-peer13کشی شبکه کابل: 9فعالیت 

  .به یکدیگر  workstation61اتصال دو  - ١مرحله  

Port  65یکسر کابل را به . را به هم متصل کنید workstationاستفاده کنید و دو  Ethernetاز کابل 

NIC  یاInterface Card62Network    5درPC  و سر دیگر کابل را به پورتNIC  2درPC  اتصال

 . دهید

 .  Subnet Maskو  IP Address واردکردن -  2مرحله

برای این کار بر . زیر وارد کنید Addressing Tableها را طبق PCهرکدام از ( IP)3آدرس الیه 

کلیک  ip configurationرفته و بروی  Desktopموردنظر کلیک کنید و به سربرگ  PCروی 

 .موردنظر را وارد کنیدSubnet Maskو   IP Addressکنید و 

 

 نظیر به نظیر  59

 گوینددر شبکه را می (پایانیدستگاه ) End Deviceهر : های کاریایستگاه  61

 شوندها وارد یا خارج میمحلی است که داده  65

شود می ای استفادهبرای استفاده از شبکه و برقراری ارتباط بین کاپیوترها از کارت شبکه: کارت شبکه  62

افزاری و برای کنترل ارسال و دریافت ورت سختکه در داخل یکی از شیارهای برد اصلی کامپیوترهای شبکه بص

 گرددداده نصب می



 
 

 . هاworkstationبررسی تصدیق ارتباط بین : 4فعالیت 

در  Command Promptکه در  pingبا استفاده از دستور  PC2کردن  ping -5مرحله 

 . شود، تایپ میPC5از  Desktopسربرگ 

 :شما باید دستور زیر را تایپ کنید 

 Ping 59295689593  

 

 

در  Command Promptکه در  Pingبا استفاده از دستور  PC5کردن  ping -2 مرحله

 .شود، تایپ میPC2از  Desktopسربرگ 

 :باید دستور زیر را تایپ کنیدشما  

 Ping 59295689592  

دیگر دریافت نکردید،  workstation، پیغام خطا داد و با پاسخی از Pingاگر دستور 

Troubleshoot(یابیعیب )برای . باشدضروری میTroubleshoot موارد زیر را بررسی کنید . 

  ،بررسی کنیدIP Address  را درست در هر دوPC ایدکرده وارد. 

  اطمینان حاصل کنید که نوع کابل صحیح را بینPCشده استها استفاده. 

  .switchها به workstation اتصال :4فعالیت 

  .switchها به PC اتصال -١ مرحله

و بعد کلیک بروی کابل متصل حذف و با انتخاب کابل  Deleteکابل متصل قبلی را با کلیک بر 

 .ارتباط برقرار کنید switchکامپیوترها به  NIC portصحیح از 



 
 

 . تصدیق برقراری ارتباط -2مرحله  

 . ها را بررسی کنیدworkstationارتباط بین  Ping با دستور

   



 
 

 "Cisco Packet Tracer"افزار آشنایی بیشتر با نرم: درس سوم

 :هدف

 افزار تسلط بیشتر به نرم“Cisco Packet Tracer”  سازینحوه شبیهو یادگیری 

 :سناریوی اول

و  افزاریهای مختلف نرمطورکلی انتقال اطالعات در شبکه شامل انتقال اطالعات بین بخشبه

سیم تری تقهای کوچکتوان به بخشهر فرآیند انتقال اطالعات در شبکه را می. افزاری استسخت

شود که به این قوانین اجرا میعامل ها مطابق با قوانینی در سیستمکرد که هر یک از این بخش

ای از قوانین هستند که با اصطالحات فنی چگونگی انجام مجموعه پروتکل. گویندمی پروتکل

های ارتباطی، سازمان استانداردهای سازی پروتکلبرای استاندارد. کندگرفتن کار را توصیف می

های ی فعالیتدر آن کلیهرا معرفی کرده است که  OSIای ، مدل هفت الیهOSIالمللی بین

هنگام بررسی فرآیند انتقال اطالعات بین دو کامپیوتر، . شودسازی میای در هفت الیه مدلشبکه

در تحلیل این فرآیند . شودسازی میروی هر یک از کامپیوترها پیاده OSIای مدل هفت الیه

ع در کامپیوترهای مبدأ و واق OSIهای متناظر مدل توان عمل انتقال اطالعات را بین الیهمی

 OSIی زیرین مدل طرف الیهی باالیی بهدر کامپیوتر مبدأ اطالعات از الیه. مقصد در نظر گرفت

در . شوندواقع در کامپیوتر مقصد ارسال می OSI  ی زیرین مدلحرکت کرده و ازآنجا به الیه

 .کندحرکت می OSIی مدل طرف باالترین الیههای زیرین بهکامپیوتر مقصد اطالعات از الیه

آشنا شویم برای این کار ابتدا از  هادستگاهصورت ابتدایی با در آزمایش اول هدف این است که به

مناسب در همان  connectionرا انتخاب کرده سپس با انتخاب  PCعدد  2شده ارائه هاییدستگاه

سپس ( استفاده کردیم auto connectionما از )کنیمکامپیوتر را برقرار میقسمت ارتباط بین دو 

. کنیممی pingایم از یکی از کامپیوترها دیگری را برای چک کردن درستی کاری که انجام داده

ها به شکل زیر با PCدادن به  IPبرای . بدهیم IPکامپیوتر  2برای انجام این کار ابتدا باید به 

 هاPCبرای  IPکردن  set: 5-9شکل



 
 

-می IPبه شکل زیر به آن  IP Configurationقسمت در  tab ،Desktopدر  PCکلیک بر روی 

 :دهیم

 IPرا بازکرده و  command promptها PCبرای هر دو کامپیوتر برای یکی از  IPکردن  setبعد از 

و در طرف دیگر کنیم را وارد می ping 59295689592کنیم یعنی دستور می pingشده را داده

الزم به ذکر است که قرمز بودن . دهد ارتباط برقرارشده استگیریم که نشان مینتیجه را می

 cross overهاست مثالً اگر از یک ی اتصال نادرست آندهندهها نشاناتصال بین دستگاه

connector  ستااستفاده کنیم اتصال به شکل نادرست  دستگاه ناهم نوعبرای اتصال بین دو. 

 CMD :  باز کردن2-9شکل



 
 

 دیگر PCاز  PCکردن یک ping: نتیجه 9-9شکل

 هاها و اتصال صحیح آنPC: نمایش کلی اتصال 4-9شکل



 
 

 :سناریوی دوم 

به این شکل عمل  هاب. دهیمقرار می هابها قرار داده و بین آن کامپیوتردر این قسمت سه عدد 

و مقصد  فرستداند میکه به آن متصل شده هاییدستگاههای دریافتی را به تمام کند که بستهمی

 .دهد بسته برای خودش است یا خیرتشخیص می

افتد بر روی گزینه سازی این سناریو برای مشاهده آنچه اتفاق میافزار بعد از مدلدر این نرم

simulation م توانیمی حالتبا استفاده از این . کنیمکه در سمت راست صفحه است کلیک می

شود و بدین ترتیب خود را با سرعت کمتری مشاهده کنیم و زمان در آن متوقف میی شبکه

های افزار پروتکلنرم realtimeدر حالت . توانیم با دقت بیشتری ببینیمرا می هابستهمسیر عبور 

 .شودشبکه بازمان واقعی شروع می

شکلی که در بخش قبل توضیح کردن به همان  pingتوان با باهم می کامپیوترحال بعد از ارتباط 

مقصد  IPهای که مربوط به کامپیوتر با بسته. های اطالعاتی را مشاهده کنیمداده شد حرکت بسته

 .شوندمی 63دور انداختهنیستند 

 

63  Drop 



 
 

 

 که ارتباط نادرست است چون ارتباط قرمز است. hubها توسط PC:  اتصال 1-9شکل



 
 

 

 PC2توسط  Ping: ارسال 6-9شکل



 
 

 

 

 فرستنده PC2توسط  Ack: دریافت 7-9شکل

 

 



 
 

 

 مقصد نیست PCکه  PC5شدن بسته توسط  Drop: 8-9شکل

 :سناریوی سوم

به این شکل عمل  Switch. دهیمقرار می سوئیچدر بخش قبل  هابدر این قسمت به جای 

ای که وجود دارد این است که تا زمانی نکته. فرستدکند که بسته را تنها به مقصد بسته میمی

شده نیست و تا زمانی شناخته switchای نفرستاده باشد برای بسته switchبه  deviceکه یک 

درواقع تا زمان . فرستدمی هادستگاهی نشده، بسته را به همهشناخته switchکه مقصد برای 

 .کندعمل می hubشبیه  switchشناخته شدن مقصد، 

ها فقط به هدف خود سناریو مشاهده کردیم که بعد از شناخته شدن مقصد دیگر بسته در این

 .استفاده کردیم switch 2961در این قسمت از . شوندفرستاده می



 
 

 

 Switchها توسط PC:  اتصال 3-9شکل

 :سناریوی چهارم

برای این کار کافی است یک . وصل کنیم switchرا از طریق  PCخواهیم یک در این قسمت می

را انتخاب  PCاز همان بخشی که  serverوصل کرده سپس با انتخاب یک  switchرا به  PCعدد 

 IPبه یکدیگر، بعد از  هادستگاهحال پس از اتصال . کنیمکنیم قسمت سوم را هم اضافه میمی

در باالی  desktopدر بخش  browserکلیک کرده و در قسمت  PCبر روی  هادستگاهدادن به 

بینیم ها را میدر این حالت بسته. زنیمرا می goکنیم و را تایپ می serverمربوط به  IPصفحه 

ی مربوط به صفحه css و htmlهای ها شامل بخشبسته. شودفرستاده می PCبه  serverکه از 

server ی درنهایت صفحه. استhtml  موجود درserver توانیم ما می. شودنمایش داده میhtml 

 .مربوطه را عوض کنیم htmlرا با کلیک بر روی آن، صفحه  serverموجود در 



 
 

 

 هاو ارتباط آن Serverو  PC:  اتصال 51-9شکل

 simulationبه حالت  realtimeاز حالت  http getهای در ادامه برای بررسی دقیق درخواست

به ذکر  الزم. طور دقیق ببینیماند را بهردوبدل شدههای که توانیم بستهدر این حالت می. رویممی

شکل زیر نمایی کلی از یک . را آغاز کنیم captureباید  simulationاست که برای دیدن حالت 

و درنهایت  http getو فرستادن درخواست  TCPاست که شامل شروع اتصال  http getارتباط 

 شده همان درخواسته بارنگ بنفش مشخصای کبسته. گرفتن جواب و بسته شدن اتصال است

http get است. 

 



 
 

 

 Serverو  PCهای ردوبدل شده در ارتباط بین : مشاهده بسته55-9شکل

. را کلیک کنیم captue/forwardی ی اطالعاتی در یک مسیر باید دکمهبرای حرکت هر بار بسته

. کنیمکلیک می infoکنیم و بر روی مربع رنگی در ستون را پیدا می event listدر  packetاولین 

دهی شده را در این پنجره مطابق سازمان OSIشود و مدل باز می PDUی در این حالت پنجره

 :بینیمزیر می



 
 

 

اگر بر . شودمشاهده می OSIفرض مدل طور پیش، بهPDUی اطالعات هنگام باز کردن پنجره

کلیک کنیم و به پایین پنجره بیاییم، در آنجا درخواست  tab ،outbound PDU detailsروی 

HTTP  که درTCP segment که در . بینیمشده است را میبندیبستهip packet هم در که آن

Ethernet frame محصورشده است. 

 :  اطالعات مربوط به بسته52-9شکل



 
 

. ها را در این شبکه مشاهده کنیمpacketتوانیم انتقال می capture/forwardبا کلیک بر روی 

ها را در اینجا از دید الیه packetشده حرکت انجام browserالبته ازآنجاکه درخواست از طریق 

کلیک  edit filterی ، بر روی دکمهsimulationاگر در سربرگ . بینیممی applicationهفتم یعنی 

را بگذاریم، این انیمیشن را از دید الیه  TCPرا برداریم و به جای آن تیک  httpکنیم و تیک 

 .چهارم خواهیم دید

 بسته Header: اطالعات 59-9شکل



 
 

 :سناریوی پنجم

برای این کار در سناریو قبل . سرورها را بررسی کنیم DNSخواهیم روش کار در این بخش می

. کنیممی را هم به سناریو اضافه serverدهیم و یک قرار می DNS serverیک  serverبجای 

 .است server2 ،DNS serverمعمولی و  server5،serverسناریو به شکل زیر است که 

 

 DNS Cache: اضافه کردن آدرس به 54-9شکل 



 
 

 

 در آزمایش ما  DNS Cache: 51-9شکل



 
 

 

 DNS Server:  نتیجه حاصل از استفاده 56-9شکل

انتخاب کنیم و با کلیک  serverاز نوع  deviceکافی است یک  DNS serverبرای اضافه کردن 

الزم  DNS cacheهمچنین در قسمت . کنیم onرا  DNS serverبر روی آن در قسمت تنظیمات 

برای این کار روی دکمه . دلخواه خود اضافه کنیممتناظر به آن را به ipاست که یک آدرس و 

add  کلیک کرده و سپس آدرس وIP   موردنظر خود را در قسمتcache بنابراین . دهیمقرار می

مربوط به سایت  IPمتصل شود و  DNS serverکه دستگاهی به این بعدازاین قسمت درصورتی

که ما در این با توجه به این. روبروی آن در لیست داده خواهد شد IPرا بخواهد  cacheموجود در 

درس دلخواه خود یعنی دسترسی پیدا کنیم، آ( در شکل) server5آزمایش قصد داریم که به 

netlab.com  را وارد کرده وIP  متناظر را همانIP ای که برایserver5 دهیمایم میست کرده .

را وارد  DNS serverمربوط به  Default Gateway ،IPهمچنین در بخش تنظیمات کامپیوتر 

را وارد  browser ،netlab.comکافی است که مانند قسمت قبل در  PCحال از روی . کنیممی

 server5گیرد و سپس درخواست را به موردنظر را می DNS server ،IPابتدا از  switchکنیم، 



 
 

های توان بستهمی captureکردن  startبا . شودفرستاده و صفحه مربوط به آن نمایش داده می

است چون درخواست  UDPباید توجه کنیم که این حرکت از دید الیه چهارم یا . جابجا شده را دید

DNS شودبندی میدر این الیه بسته. 

 

  



 
 

 IOCپیکربندی : درس چهارم

 :هدف

 عامل سیسکوچگونگی کار با سیستم

 :انواع پیکربندی در مسیریاب

5- Setup Mode 

2- Command Line Interface 

Setup Mode  : 

گونه تنظیماتی روی مسیریاب در شود که هیچین قسمت اکثراً زمانی به شما نمایش داده میا

Nvram ذخیره نشده باشد . 

 در مسیریاب Setup: حالت 5-4شکل

 شما از را پورت یک ip address مثالً پرسدمی شما از سؤاالتی فرضپیش صورتبه حالت، این

 تعریف خود دستگاه برای عبور رمز توانیدمی و کندمی سؤال شما از را دستگاه کند، ناممی دریافت



 
 

 این و دندارن کامل صورتبه را هامسیریاب با کار علم که است برای کسانی کارها این که... کنید و

 .است هاآن کار راحتی برای سؤاالت

Command Line Interface : 

 که شویدمی Command Line Interface یا CLI حالت وارد کنید Enter و کنید وارد را no اگر

وجود  ایالعادهفوق امکانات حالت این در کنیم،می کار آن با که حالتی است همان حالت، این

 . دارد

 :مسیریاب در CLI هایحالت با کار

CLI  کندمی استفاده خود تنظیمات ورود برای حالت دو از. 

 User Mode 

 Privileged Mode 

 چقدر شود، User مد وارد کاربری اگر مثالً که اندشدهتعریف این برای هاحالت این IOC در

 توانایی چقدر شود، Privileged حالت وارد اگر یا و دارد سوئیچ یا کنترل مسیریاب برای توانایی

 .دارد

User Mode : 

 است، ابمسیری تنظیمات به کاربران دسترسی سطح ازنظر هاحالت ترینپایین از یکی حالت، این

 به و است Monitoring انجام دهد، انجام حالت این در تواندکاربر می یک که کاری حداکثر

 رارق سطح ترینپایین در آن دسترسی شود،سطحمی اجرا حالت این در که کمی دستورات دلیل

 .دارد

Privileged Mode  : 

است،  ی آن کمی باالتراین حالت به نسبت حالت قبلی از دسترسی باالتری برخوردار است و رتبه

صورت واقعی این خواهیم بهحاال می. تواند چک شودحالت، تنظیمات مسیریاب میچون در این 

ند، کمسیریاب را اجرا کنید و در قسمتی که از شما سؤال می. ها را در مسیریاب تست کنیمحالت

No  ،را تایپ و بعدEnter بینید، خط زیر استکنید، اولین خطی که بعدازآن می: 

Router> 



 
 

 برای. میگوییم که سطح دسترسی آن پایین است User modeاین همان قسمت است که به آن 

 :کنیماستفاده می enableاز دستور  Privileged Modeرفتن به حالت باالتر، یعنی 

Router>enable 

Router# 

که ایم شده Privileged Modeوارد  enableکنید با واردکردن دستور طور که مشاهده میهمان

توانیم در این حالت، کارهای مختلفی انجام دهیم، برای خروج از این حالت و یا هر حالتی از می

 :کنیماستفاده می Exitدستور 

Router#exit 

Router> 

 هم از این حالت خارج شویم  Logoutو  Disableتوانید با دستورات البته در این حالت، می

است که تنظیمات کامل مسیریاب از طریق این حالت ، حالت بسیار مهمی  Privilegedحالت 

شود که باید بر روی این حالت رمز قرار دهیم تا زمانی که کسی های بعد ازآنجا انجام میو حالت

های مسیریاب پس رمزگذاری روی انواع پورت. شود از وی رمز درخواست شودوارد این حالت می

های مختلفی های دسترسی به یک مسیریاب از راهتوجه داشته باشید، راه.دهیمرا انجام می

قبل از اینکه وارد .ها رمز عبور قرار دهیمتوانیم بر روی همه این راهپذیر است که میامکان

 .ها شویم ، یک سری مسائل باید بررسی شوندرمزگذاری روی مسیریاب

 Interfaceو  Global هایحالت: شده، وجود دارد های گفتهجز حالتدو حالت دیگر به IOCدر 

ها، وارد تمام تنظیمات مسیریاب، مانند رمزگذاری روی پورت Globalاست، با وارد شدن به حالت 

ها و هزاران کار اندازی انواع پروتکلها، راهدهی به پورتبرای آدرس Interfaceشدن به حالت 

برای ورود به این حالت، اول وارد . توانیم انجام دهیمشود را میدیگر که در این حالت انجام می

 :شویموارد این حالت می configure terminalو بعد، با دستور  privilegedحالت 

Router>enable 

Router#configure terminal 

Router(config)# 



 
 

سیسکو از عالمت سؤال برای کمک کردن به ما استفاده کرده، مثالً اگر عالمت سؤال را در حالت 

Global ارد کنید،و 

 .دهدتعداد زیادی دستورات را به ما نشان می

Router(config)# ? 

Configure commands: 

aaa Authentication, Authorization and Accounting. 

access-list Add an access list entry 

banner Define a login banner 

boot Modify system boot parameters 

cdp Global CDP configuration subcommands 

class-map Configure Class Map 

clock Configure time-of-day clock 

config-register Define the configuration register 

crypto Encryption module 

do To run exec commands in config mode 

dot٠٠ IEEE 1١٢9٠٠ config commands 

enable Modify enable password parameters 

end Exit from configure mode 

exit Exit from configure mode 

hostname Set system's network name 

interface Select an interface to configure 

ip Global IP configuration subcommands 

ipv6 Global IPv6 configuration commands 

line Configure a terminal line 

logging Modify message logging facilities 

CCNA _ Farshid Babajani_٢١٠٣ www.٣isco.ir 
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login Enable secure login checking 

-- More— 

گوید، تعداد دستورات در این بخش بیشتر کنید که به ما میرا مشاهده می Moreی در آخر، کلمه

ی دستورات را به ما نشان کلید فشار دهیم، بقیهروی صفحه Spaceد است و اگر بر روی کلی

 .دهدمی

 :وارد کنید)؟(را وارد و بعدازآن، عالمت سؤال  confی حاال کلمه

Router#conf? 

configure connect 

Router#con 

 confکنید با واردکردن عالمت سؤال، دو دستور که با حروف طور که مشاهده میهمان

 صورت کاملآید که یک کلمه را بهدهد، این کار زمانی به کار میاند را به ما نشان میشدهشروع

 توانید کلماتدر ضمن، شما می. رسیدی موردنظر خود میدر ذهن ندارید که با این کار، به کلمه

توانید می configuration Terminalصورت کوتاه شده هم بنویسید، مثالً برای نوشتن دستور را به

 .استفاده کنید Conf tاز دستور کوتاه شده 

Router#conf t 

Router(config)# 

وانید تی دستورات را ندارید، میزمانی که مقدار کمی از دستور را تایپ کردید و زمان نوشتن بقیه

 .ی دستور را کامل کنیدکلید، بقیهروی صفحه TABبا زدن کلید 

 : Interfaceی کار با نحوه

نند، کهای مختلفی برای ارتباط با دیگر ادوات شبکه استفاده میواسط9ادوات شرکت سیسکو از 

اند، یک شدهتشکیل Interfaceبستگی به مدل مسیریاب یا سوئیچ از چندین پورت و یا همان 

های متفاوت به آن استفاده برای اضافه کردن پورت Slatمسیریاب از چندین جای خالی یا همان 

ها را جداگانه خریداری کرده و به آن اضافه کنید، در توانید پورتکند، یعنی اینکه شما میمی

ی صفر است؛ وقتی شماره Slatاولین . ی اختصاصی داردروی مسیریاب، یک شماره Slatضمن هر 



 
 

شود ی آن در مسیریاب مثالً میکنید شمارهیک می Slatکنید و وارد شما یک پورت خریداری می

FastEhternet 5/5  که یک اولی برای شمارهSlat  و یک دومی برای شماره پورت است. 

 :ها انواع مختلفی دارندپورت

 Ethernet 

 FastEthernet 

 GigaEthernet 

 Serial 

 Fastهای پورت. کنندمگابایت پشتیبانی می511و 51هایاز سرعت Ethernetهای پورت

Ethernet کنند و پورت مگابایت پشتیبانی می 5111، 511، 51های از سرعتGiga Ethernet 

 .کندهای باالتری پشتیبانی میکه پورت جدید با سرعت بسیار زیاد است از سرعت

اصطالح به آن ارتباط توان از کابل سریال استفاده کرد که بهدر ارتباط دو مسیریاب باهم می

Point to Point ارتباط با یک توانیم از آن در گویند، همچنین میمیService Provider  هم

خواهند باهم ارتباط استفاده کنیم، کابل سریال ویژگی خاصی دارد؛ زمانی که دو مسیریاب می

ا همان توانید پهنای باند یبرقرار کنند باید از سرعت یکسانی برخوردار باشند، در کابل سریال می

BandWidth ژگی های سریال از دو ویکابل. را تنظیم کنیدDTE  وDCE  برای ارتباط باهم

است باید  DCEاست، در طرفی که DTEو سر دیگر  DCEکنند، یعنی یکسر کابل استفاده می

clock Rate تنظیم شود Clock Rate ) سرعت ارتباطی بین دو مسیریاب با استفاده از کابل

 ).سریال

را برای آن تنظیم کنیم،  clocke Rateاست تا بتوانیم  DCEحاال چگونه بفهمیم که کدام سرکابل 

 :باید از دستور زیر استفاده کنیم

Router(config)# show controllers Serial 1/5 

بودن  DCEدهد و بعد از مشخص شدن بودن کابل را به ما نشان می DCEبا اجرای این دستور، 

وارد پورت موردنظر  را بر روی پورت سریال وارد کنیم، که برای این کار، Clock Rateکابل، باید 

 :کنیمشده و دستور زیر را وارد می

Router(config)# Clock Rate 64111 



 
 

توانید اعداد دیگری را هم وارد وارد کردیم که شما می 64111در این قسمت، عدد موردنظر را 

، یک عالمت سؤال قرار دهید تا اعداد  clock Rateبرای مشخص کردن این اعداد بعد از . کنید

 .خص شودمش

و یا پهنای باند آن است  BandWidthهای کابل سریال، طور که گفتیم، یکی دیگر از ویژگیهمان

باید  BandWidthتغییر شود، برای ها استفاده می Routing Protocolکه در انتخاب مسیر برای

 :وارد پورت سریال شده و از دستور زیر استفاده کرد

Router(Config)#Bandwidth 528 

SubInterface  : 

 ?.1/1صورت باشند که روی هر پورت فیزیکی قرار دارند و بههای مجازی میها، پورتاین پورت

 .هستند

Router(config)#interface gigabitEthernet 1/1.? 

<1-4294967291> GigabitEthernet interface number 

ام و بعدازآن یک عالمت کنید بعد از شماره پورت یک نقطه قرار دادهطور که مشاهده میهمان

. دهد که واقعاً زیاد استنشان می 4294967291های مجاز را سؤال قرارگرفته که تعداد پورت

 :مانند زیر عمل کنید

Router(config)#interface gigabitEthernet 1/19521 



 
 

بعد بر روی آن کلیک کنید، . صفحه اضافه کنیدرا به  2955یک مسیریاب  packet tracerدر 

 :های مختلف آن را مشاهده کنید interfaceتوانیدمی Configطبق شکل با رفتن به تب 

 

 2355های مسیریاب interface: مشاهده 2-4شکل

ا برای کار ب. دهی کنیدتوانید آن را خاموش یا روشن و یا آدرسروی هرکدام که کلیک کنید، می

Interface  ها بهCLI  رفته و در حالتPrivileged  دستور زیر را وارد میکنیم تا لیستInterface 

 .های روی مسیریاب را مشاهده کنید

Router#show ip interface brief 

یکی از این . دهدهای مختلف را به ما نشان می Interfaceکنید، لیست طور که مشاهده میهمان

Interface کنیم، برای این کار باید وارد این دهی میرسها را آدInterface  ها شویم، کارهای زیر

 :دهیمرا انجام می

Router#show ip interface brief 

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol 



 
 

GigabitEthernet١/١ unassigned YES unset administratively down down 

GigabitEthernet١/٠ unassigned YES unset administratively down down 

GigabitEthernet١/٢ unassigned YES unset administratively down down 

Vlan٠ unassigned YES unset administratively down 

 interfaceلیست  show ip interface briefکنید با واردکردن دستور طور که مشاهده میهمان

 :شویمموردنظر می interfaceشود، بعد با دستور زیر وارد داده می ها نمایش

Router(config)#Interface ? 

ها را به شما نشان  interface، یک عالمت سؤال قرار دهید تا انواع  Interfaceبعد از نوشتن دستور

ی دامهاست، پس ا GigaEthernetاگر در قسمت قبل، متوجه شده باشید واسط ما از نوع . دهد

 :شوددستور به این صورت می

Router(config)#interface gigabitEthernet 1/1 

توانید کارهای مختلف روی پورت انجام شویم و میمی GigaEthernet 1/1با این دستور وارد 

 :کنیمبدهیم برای این کار از دستور زیر استفاده می IP addressخواهیم به این پورت دهیم، می

Router(config-if)#ip address 59295689595 2119211921191 

وارد  59295689595را وارد کنیم که در اینجا  interfaceمربوط به این  ipباید  IP addressبعد از 

کنیم، این آدرس، را وارد می 2119211921191را وارد کنیم که  Subnet Maskکنیم بعد، باید می

توجه داشته . موردنظر را روشن کنیم Interfaceد و بعدازاین کار، باید داده ش Interfaceبه این 

-می( ShutDown) فرض، خاموشصورت پیشهای روی مسیریاب به Interfaceیباشد که همه

 :کنیمصورت دستی روشن شوند، برای این کار از دستور زیر استفاده میباشند و باید به

Router(config-if)#no shutdown 

 shutdownشود و برای خاموش کردن آن از دستور این دستور، پورت موردنظر روشن میبا 

 .کنیماستفاده می

ها را به های مسیریاب و فعال و غیرفعال بودن آن interfaceلیست  Show Protocolsبا دستور 

 .دهدما نشان می

Router#show protocols 



 
 

Global values: 

Internet Protocol routing is enabled 

GigabitEthernet1/1 is administratively down, line protocol is down 

GigabitEthernet1/5 is administratively down, line protocol is down 

GigabitEthernet1/2 is administratively down, line protocol is down 

Vlan5 is administratively down, line protocol is down__ 

  



 
 

 های دسترسی و رمزگذاری و تنظیمات پایهروش: درس پنجم

 :هدف

 ها و تنظیمات پایه سازی مسیریابنحوه دسترسی به مسیریاب و  فراگیری ایمن

Enable Password 

اگر کاربری بخواهد وارد این حالت شود از وی پسورد . است Privileged Modeاین رمز برای 

شویم و دستور زیر را تایپ و بعد  می Globalبرای فعال کردن آن، وارد حالت .شود درخواست می

enter کنیممی. 

Router(config)#enable password 523 

شود و زمانی که بخواهیم وارد این فعال می Privilegedبا این دستور، رمز عبور بر روی حالت 

 .کنیدر مشاهده میشود که در زیحالت شویم از شما رمز عبور درخواست می

User Access Verification 

password: 

Router>enable 

Password: 

Router# 

رمزهای . شودتوجه داشته باشید در موقع واردکردن رمز عبور، رمز عبور به شما نمایش داده نمی

توانند امن باشند، چون این شوند، زیاد نمیفعال می Enable Passwordعبوری که با دستور 

برای دیدن . توانید رمز عبور را به دست آوریدبوده و با یک فرمان می Text Baseصورت مزها بهر

برای نمایش اطالعات به  showاستفاده کنید، دستور  Show Runing-configرمز عبور از دستور 

کند، البته کار می Priviliged Modeو  UserModeهای شود، این دستور در حالتکار برده می

-Runningبه کار بردیم showکند، دستور بعدی که بعد از دستور هم کار می Globalدر حالت 

Config این دستور اطالعات حاضر در . استRAM دهد، یعنی اینکه هر را به ما نشان می

ا مخواهیم با این دستور به شمی. شده، در این قسمت قرار داردتنظیماتی که روی مسیریاب انجام

  Privilegedزیاد هم امن نیست، این دستور را در حالت  Enable Passwordنشان دهیم که دستور 

 .وارد کنید



 
 

Router#show running-config 

Building configuration... 

Current configuration : 648 bytes 

! 

version 5195 

no service timestamps log datetime msec 

no service timestamps debug datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

! 

! 

enable password 523 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

--More-- 

، رمز عبور واردشده،  Show Running-configکنید با واردکردن دستور طور که مشاهده میهمان

یا کد شده در این قسمت  Hashingنمایش داده شد، پس باید کاری کرد که این رمز به صورت 



 
 

شوید و  globalنمایش داده شود تا کسی نتواند این رمز را مشاهده کند، مانند قبل وارد حالت 

 :کارهای زیر را انجام دهید

برای حذف هر دستوری که وارد کردیم، . کنیمیازهمه، رمز قبلی را که وارد کردیم، حذف ماول

استفاده کنیم تا دستور موردنظر حذف شود، برای این کار  Noی باید قبل از آن دستور، از کلمه

 enable Secret 523کنیم، بعدازاین کار، از دستور استفاده می  No enable passwordاز دستور

ن دهد، بعدازایآورد و برای شما نمایش میشده درمی صورت کدکنیم که رمز عبور را بهاستفاده می

شوید که رمز را اجرا کنید، متوجه می  show Running-configدستور Privilegedکار در حالت 

 :صورت کد شده درآمده، مانند رمز زیربه 523عبور 

enable secret 1 $5$mERr$3HhIgMGBA/9qNmgzccuxv1 

روی مسیریاب کاربردی ندارد و اگر هر  Enabel Passwordست، فعال ا Enable Secretزمانی که 

فعال کردیم،  Enable Secretزمان فعال کنید، فقط رمز عبوری که با دستور دو دستور را در یک

 دهدجواب می

 های دسترسی به مسیریابروش

 :دهیممیبرای دسترسی به مسیریاب چندین روش وجود دارد که هرکدام را موردبررسی قرار 

 : consoleپورت    -5

به مسیریاب متصل شدیم و برای متصل شدن  Consoleاین همان پورتی است که از طریق کابل 

نشده است، برای رمزنگاری این گونه تنظیماتی روی آن انجامبه یک مسیریاب خام است که هیچ

 .پورت، باید کارهای زیر را انجام دهیم

مانند زیر عمل . ، وارد پورت کنسول شوید Line console 1دستور  شوید و با globalوارد حالت 

 :کنید

Router(config)#line consol 1 

Router(config-line)# 

در این قسمت . ی آن صفر استها، یک پورت کنسول وجود دارد که شمارهاصوالً روی مسیریاب

 :نجام دهیمخواهیم روی این پورت رمز قرار دهیم، باید کارهای زیر را امی



 
 

Router(config-line)# password 523 

کنیم استفاده می 523ی عبور، مانند و بعدازآن، از یک کلمه Passwordبرای این کار، از دستور 

مز بعدازاین که ر. ی عبور دلخواهی را وارد کنیدی عبور، کلمهتوانید به جای این کلمهکه شما می

خواهیم وارد تنظیمات استفاده کنیم تا زمانی که می loginکردیم باید از دستور  enterرا وارد و 

 :کنیممسیریاب شویم از ما رمز عبور پرسیده شود، پس به این صورت این دستور را وارد می

Router(config-line)# Login 

از برای ورود از روی مسیریاب فعال کنید، برا وارد نکنید، هر رمزی را هم Loginاگر شما دستور 

در حال حاضر با واردکردن این . شود، پس به این نکته توجه کنیدشما رمز عبور درخواست نمی

وارد  Consoleخواهیم از طریق کابل دستورات، روی مسیریاب رمز قراردادیم و زمانی که می

User Mode  تر را شرفتهی رمزنگاری پیشود که در ادامه، نحوهشویم، از شما رمز درخواست می

شناسایی و هک شدن بوده و قابل TEXT Baseگیریم، به دلیل اینکه این نوع رمزها، باهم فرامی

 .باشندمی

 :دهیمدستورات دیگری در این پورت وجود دارد که باهم موردبررسی قرار می

 exec-timeout:دستور 

زمانی با مسیریاب کار نکنید، در هر حالتی که شوید، اگر مدتزمانی که وارد یک حالت می

کند، برای جلوگیری از این کار، برگشت می UserModeشده و به حالت اول، یعنی هستید، خارج

 :استفاده کنید consolباید از دستور زیر در پورت 

Router(config-line)#exec-timeout 1 1 

شده است که اولی برای دقیقه این دستور از دو صفر استفادهکنید، در طور که مشاهده میهمان

و دومی برای ثانیه است، با صفر کردن هر دو اگر در هر حالتی باشید در همان حالت ثابت خواهد 

 .توانید هر زمان که خودتان دوست دارید وارد کنیدشود، البته میماند و خارج نمی

 logging synchronous:دستور 

صورت خودکار یک سری اطالعات را به ال تایپ کردن دستورات هستید، مسیریاب بهزمانی در ح

که این کار باعث ... دهد، مانند فعال شدن یک پورت و یا اجراشدن یک پروتکل وشما نمایش می



 
 

برای  .جا شوندها مشکلی ایجاد شود و جابهشود دستوراتی که در حال نوشتن هستیم برای آنمی

 :از دستور زیر استفاده کنید Consoleن کار در پورت جلوگیری از ای

Router(config-line)#logging synchronous 

  AUXپورت  -2

نیم به تواشود که میاین پورت برای ارتباط از راه دور از طریق خط تلفن با مسیریاب استفاده می

 :روش زیر فعال کنیم

Router(config)#Line aux 1 

Router(config-line)#password 523 

Router(config-line)#login 

 .شودپرسیده می User Modeاین رمز عبور قبل از وارد شدن به 

9-Telnet 

Telnet های محبوب برای ورود به مسیریاب از راه دور است، که برای فعال کردن آن یکی از راه

. مدهیم تا متوجه کار آن شویبا مثالی کامل انجام میباید کارهای مختلفی انجام بگیرد، این کار را 

 Fast  Ethernetپورت  Crossبه صفحه اضافه کنید و بعد با کابل  pcیک  2955یک مسیریاب 

 :متصل کنید، مانند شکل زیر GigaEthernet1/1کامپیوتر را به پورت   1

 Telnet: اتصال مسیریاب و کامپیوتر برای تست 5-1شکل

 

ی موردنظر باز شود وارد حالت   این کار بر روی مسیریاب کلیک کنید تا صفحهخوب، بعداز

Global   شوید و بعدازآن با دستور زیر پورتGigaEthernet کنیمدهی میرا آدرس. 

Router(config)#interface gigabitEthernet 1/1 



 
 

Router(config-if)#ip address 59295689595 2119211921191 

Router(config-if)#no shutdown 

آدرس  ipشویم، بعد یک موردنظر می interfaceوارد  interface gigabitEthernet 1/1با دستور 

روشن  no shutdownدهیم و بعدازاین کار پورت موردنظر را با دستور به این پورت نسبت می

را فعال کنیم  Telnetایم، بعدازاین کار باید دهی و روشن کردهپورت موردنظر را آدرس. کنیممی

ردن برای فعال ک. تا بتوانیم از راه دور با استفاده از آدرسی که دادیم به مسیریاب متصل شویم

Telnet  های مجازی باید پورتVty  را فعال کنیمVty . مخففVirtual terminal که از چندین 

که ما در حال  2955کند، مثالً در مسیریاب میپورت مجازی برای ورود به مسیریاب استفاده 

 Globalها در حالت برای مشاهده این پورت. شده استپورت تشکیل 51کار با آن هستیم از 

 :دستور زیر را وارد کنید

Router(config)#line vty ? 

<1-51> First Line number 

های مجازی برای این داد پورتو بعدازآن، عالمت سؤال به ما تع Line Vtyبا واردکردن دستور 

پورت را فعال کنید که  51توانید تمام این شما می. عدد است 51دهد که مسیریاب را نشان می

 51در اینجا تمام این . توانند وارد مسیریاب یا سوئیچ شوندزمان مینفر در یک 51با این کار 

 :دهیمها رمز قرار میآن کنیم، و روی همهها را فعال میی آنپورت را انتخاب و همه

Router(config)#line vty 1 51 

Router(config-line)#pass 523 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)# 

طور که گفتیم استفاده کردیم، چون همان passاز  Passwordتعجب نکنید که به جای نوشتن 

 Loginدر قسمت سوم از دستور . ه بنویسیمصورت کوتاه شدها را بهتوانیم فرمانمی IOCدر 

رمز عبور را  Telnetکنیم که در زمان استفاده کردیم که با این دستور به مسیریاب اعالم می

گونه رمزی استفاده کنید، مسیریاب هیچ No Loginاز دستور  Loginاگر به جای . درخواست کن



 
 

توانید به چند پورت اجازه میشما . درخواست نخواهد کرد، پس مواظب این دستور باشید

 Telnetچیز آماده است برای همه. ها اجازه دسترسی ندهیدی پورتدسترسی بدهید و به بقیه

که در مسیریاب  ipدر رنج  IPشوید و یک  Ip configurationکلیک کنید و وارد  Pcکردن، بر روی 

 :نند شکل زیرکنیم، مارا وارد می 59295689592وارد کردیم را وارد کنید که 

 

 PCدر  IP: تنظیمات 2-1شکل

 :کلیک کنید و دستور زیر را وارد کنید Command Promtخوب، بعد بر روی 

Telnet 59295689595 

Telnet   که نام دستور است و اینIP خواهیم به آن متصل هم، آدرس مسیریابی است که ما می

 .شویم

 



 
 

 .شودشده و از شما درخواست رمز عبور می، به مسیریاب موردنظر متصل  enterبعد از

   Telnet:  نتیجه 9-1شکل

گرفته و در حال انجام را ، تمام ارتباطات انجام show Sessionتوانیم در مسیریاب با دستور می

شوید را اجرا کنید، متوجه می show Running-configبار دیگر دستور شما اگر یک. مشاهده کنید

ایم در این دستور وارد کرده VTYو  console ، AUXهای که برای پورت که تمام رمزهایی را

 . مشاهده استقابل

  



 
 

 :به شکل زیر توجه کنید

 

   ها: مشاهده رمزگذاری پورت4-1شکل

تبدیل (  Hash) صورت کد شده کنید، بهوارد می IOCبرای اینکه این رمزها یا هر رمزی که داخل 

 .کنیماستفاده می Globalشود از دستور زیر در حالت 

Router(config)# service password-encryption 

به شکل زیر . آیدشده یا کد شده درمی Hashصورت بعد از واردکردن این دستور تمام رمزها به

 :توجه کنید

 

 

 

 

 

 



 
 

   ها: مشاهده کد گزاری رمز1-1شکل

شده درآمده، البته این روش  Hashصورت کنید، تمام رمزها بهطور که در شکل مشاهده میهمان

 داردصورت کامل، مسیریاب را در برابر نفوذ امن نگه نمیبه

سیریاب کنید مشما شاید دیده باشید که زمانی در مسیریاب یک دستور را اشتباه وارد می:  نکته

ی در مسیریاب ندارد وارد کردیم، را که کاربرد rnپردازد، در زیر جمله به جستجوی آن دستور می

پردازد و همین باعث اما مسیریاب چنین دستوری ندارد و برای پیدا کردن آن به جستجو می

 .شوداتالف وقت می

Router>rn 

Translating "rn"...domain server (211921192119211( 

%Unknown command or computer name, or unable to find computer address 

 :شده و دستور زیر را وارد کنید Globalبرای جلوگیری از این موضوع وارد حالت 

Router(config)#no ip domain-lookup 

ها تا اینجا رمز عبور را برای پورت. پردازدبا این دستور، مسیریاب دیگر به جستجوی دستورات نمی

ها را هم یاد گرفتیم، حاال اگر آنکردن ( Hash)ی کد  و مسیرهای مختلف فعال کردیم و نحوه

 کنیم، آیا این تنظیمات روی مسیریاب باقی خواهد ماند؟مسیریاب را خاموش



 
 

ماند، چون تمام این اطالعات در فایلی به نام وجه این تنظیمات روی مسیریاب باقی نمیهیچبه

Running-Config  رویRAM  قرار دارد و چونRAM اطالعات بعد از ای فرار است، این حافظه

رود، برای حل این مشکل باید این اطالعات را به یک حافظه غیرموقت خاموش کردن از بین می

 .ارسال کنیم تا اطالعات از بین نرود

 های ذخیره کردن اطالعات تنظیمات مسیریابروش

 :برای ذخیره کردن اطالعات دو راه وجود دارد

 Nvram 

 TFTP Server 

Nvarm : 

 : Nvramذخیره کردن اطالعات در 

 .کنیماستفاده می Privileged، از دستور زیر در حالت  Nvramی برای ذخیره اطالعات به حافظه

Router#copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? 

Building configuration… 

[OK] 

Router# 

 Startup-configقرار دارد و  RAM، فایلی است که روی  running-configطور که گفتیم همان

 running-configقرار دارد و با این دستور اطالعاتی که درون فایل  nvramفایل است که بر روی 

پرسد که چیزی در قسمت بعدی از شما نام فایل مقصد را می. شودمی startup-configاست وارد 

را زده تا اطالعات ذخیره شود و حاال اگر مسیریاب را خاموش و بعد  Enterوارد نکنید و بعد 

 .رودروشن کنید اطالعات آن از بین نمی

 

 



 
 

  Nvramحذف کردن اطالعات 

وارد  Privileged، باید دستور زیر را در حالت  Nvramی برای حذف اطالعات موجود در حافظه

 :کنید

Router# erase startup-config 

دهد که آیا مطمئن به پاک کردن اطالعات موجود در کردن به شما اخطار می Enter بعد از

Nvram هستید؟ 

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 

مربوط  startup-configفایل . از بین خواهد رفت Nvramکنید، کل اطالعات موجود در  enterاگر 

 .است Nvramی  به حافظه

TFTP Server  

توان این شود و دوباره میدر روش دوم اطالعات از مسیریاب به یک سرور خارجی منتقل می

دهیم، یک مسیریاب و یک سرور اطالعات را از سرور وارد مسیریاب کرد، این کار را باهم انجام می

 :ین دو را به هم متصل کنید، مانند شکل زیرا Crossرا به لیست اضافه کنید و بعد با کابل 

 سازی اطالعات مسیریاببرای ذخیره TFTP:  اتصال مسیریاب و سرور 6-1شکل

برای  59295689595های مسیریاب و سرور آدرس  Interfaceهای قبلی بهبعد مانند روش

برای سرور نسبت دهید، بعد وارد مسیریاب شوید و در حالت 59295689592مسیریاب و آدرس 

Privileged  دستور زیر را وارد کنید: 

Router#copy running-config tftp: 



 
 

شود که شما باید آدرس سرور که بعد از واردکردن این دستور از شما آدرس سرور درخواست می

نام فایل مقصد را وارد کنید، مانند دستور ، باید  Enterاست را وارد کنید و بعد از  59295689592

 :زیر

Address or name of remote host []? 59295689592 

Destination filename [Router-confg]? Babajani_Router 

 .شودبا انجام این دستورات اطالعات از مسیریاب به یک سرور خارجی انتقال داده می

 

Setup Mode 

یماتی گونه تنظکنیم، هیچگفتیم وقتی مسیریاب را برای اولین بار روشن میطور که قبالً همان

شویم وارد این حالت می YESشویم که با واردکردن می Setup Modeروی آن قرار ندارد، وارد 

از دستور    Privilegedتوانید در حالت برای ورود به این حالت، می. پرسدو از شما سؤاالتی می

Setup  باهم  شود کهکنید که بعد از وارد شدن به این حالت از شما سؤاالتی پرسیده می استفاده

 :دهیمموردبررسی قرار می

Router# setup 

Continue with configuration Dialog? [Yes/No] Yes 

خواهید تنظیمات مسیریاب را با استفاده از سؤاالت شود، آیا میدر این قسمت از شما پرسیده می

 .کنیمرا وارد می Yesمختلف انجام دهید، که 

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes 

تر شوید مانند تنظیم خواهید وارد تنظیمات جزئیشود، آیا میدر این سؤال از شما پرسیده می

 .شویموارد آن می YES که با....ها و واسط

Enter host name [Router]: R5 

 .توانید یک اسم دلخواه وارد کنیدشود که شما میدر سؤال اول از شما نام دستگاه پرسیده می

Enter enable secret: cisco 



 
 

شناسایی است و قابل Secretصورت شود، این رمز بهدر سؤال بعدی از شما رمز عبور درخواست می

 .شده است Hashهرکسی نیست و برای 

Enter enable password: ciscoR5 

شود که برتری آن کمتر از رمز عبور قبلی در این قسمت رمز عبور دیگری از شما پرسیده می

 .است و تا زمانی که رمز عبور قبلی فعال است این رمز کاربردی ندارد

Enter virtual terminal password: FR522 

 .شود که آن را وارد کنیدز شما رمز عبور مربوط به پورت ترمینال پرسیده میدر این قسمت ا

Configure SNMP Network Management? [no]: 

کلیک کنید تا از این قسمت  enterاست که فقط بر روی  SNMPاین قسمت مربوط به تنظیمات 

 .دهدهای مسیریاب را به شما نشان می Interfaceخارج شویم، بعدازآن لیست 

Current interface summary 

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol 

GigabitEthernet1/1 unassigned YES manual administratively down down 

GigabitEthernet1/5 unassigned YES manual administratively down down 

GigabitEthernet1/2 unassigned YES manual administratively down down 

Vlan5 unassigned YES manual administratively down down 

Enter interface name used to connect to the 

management network from the above interface summary:GigabitEthernet1/2 

 .کنید کلیک enterها را نوشته و بر روی در این قسمت نام یکی از واسط

Configure IP on this interface? [yes]: yes 

 .کنید enterرا وارد و  yesدهی کنید را آدرس Interfaceخواهید این اگر می

IP address for this interface: 59295689595 



 
 

 .کنید Enterرا وارد و  ip addressدر این قسمت 

Subnet mask for this interface [2119211921191] : 2119211921191 

  enterشود، وارد کنید و بعد باال درخواست می IPمربوط به  subnet Maskدر این قسمت از شما 

The following configuration command script was created: 

! 

CCNA _ Farshid Babajani_2153 www.3isco.ir 

79 

hostname r5 

enable secret 1 $5$mERr$Wmdu8FSDG5wNa5xa4SQGi. 

enable password 25 

line vty 1 4 

password 2 

! 

interface Vlan5 

shutdown 

no ip address 

! 

interface GigabitEthernet1/1 

no shutdown 

ip address 59295689595 2119211921191 

! 

interface GigabitEthernet1/5 



 
 

shutdown 

no ip address 

! 

interface GigabitEthernet1/2 

shutdown 

no ip address 

! 

end 

[1] Go to the IOC command prompt without saving this config. 

[5] Return back to the setup without saving this config. 

[2] Save this configuration to nvram and exit. 

Enter your selection [2]: 

کند که به شما اعالم می. دهداید، نمایش میبه شما تمام تنظیمات را که انجام دادهدر آخر کار 

این اطالعات در  5ی ذخیره کنید که با انتخاب گزینه Nvramخواهید تنظیمات را در آیا می

Nvram ماندشود و بعد از خاموش و روشن شدن مسیریاب اطالعات در حافظه باقی میذخیره می. 

 :ترکیبیکلیدهای 

 .نما به خط آغازین انتقال پیدا کندشود مکانباعث می Ctrl_Aکلید ترکیبی 

 .نما به انتهای خط برودشود مکانباعث می Ctrl_Eکلید ترکیبی 

 .کندی یک حروف به عقب برگشت میاندازهبه Ctrl_Bکلید ترکیبی 

 .شودیی یک حروف به جلو انتقال داده ماندازهبه Ctrl_Fکلید ترکیبی 

 .کندنما را حذف میکاراکترهای جلوی مکان Ctrl_Dکلید ترکیبی 

 .کندکل خط موردنظر را پاک می Ctrl_Uکلید ترکیبی 



 
 

 .کندیک کلمه را پاک می Ctrl_Wکلید ترکیبی 

نما در هر حالتی که قرار داشته باشد به حالت شود که مکانباعث می Ctrl_Zکلید ترکیبی 

Privileged  پیدا کند انتقال. 

اید را اگر بر روی کلیدهای جهت باال و پایین فشار دهید ، آخرین دستوراتی را که وارد کرده

دستور آخر واردشده را  24توانید می show historyبا استفاده از دستور . توانید مشاهده کنیدمی

 .مشاهده کنید

Router#show history 

en 

conf t 

show history 

 ( HostName)ریاب تغییر نام مسی

نام  سعی کنید. تر شودتوانید نام مسیریاب را تغییر دهید تا استفاده از آن برای شما آسانمی

مسیریاب را طبق محلی که قرار دارید تغییر دهید، مثالً اگر مسیریاب در شهر بابل قرار دارد، نام 

 :دستور زیر را وارد کنید ، Globalبرای انجام این کار در حالت. آن را به بابل تغییر دهید

Router(config)#hostname babol 

babol(config)# 

 .تغییر کرده است babolکنید، نام مسیریاب به طور که مشاهده میهمان

 ( Banner)نمایش پیام در زمان ورود به مسیریاب  

 شود پیام نمایشرود که بخواهیم برای کسی که وارد مسیریاب میاین دستور زمانی به کار می

 .کنیمشویم و از دستور زیر استفاده میمی Globalبدهیم که برای انجام این کار وارد حالت 

Router5(config)#banner ? 

loginSet login banner 

motdSet Message of the Day banner 



 
 

برای  Loginدهد که و بعد آن عالمت سؤال دو حالت را نمایش می Bannerبا واردکردن دستور 

برای کاربرانی است که  Motdشوند و وارد مسیریاب می Telnetکاربرانی است که از طریق 

 :کنیماستفاده می Motdدر این قسمت از .شوندصورت مستقیم وارد مسیریاب میبه

Router5(config)#banner motd@ 

ین ا. توانید قرار دهیدای میاستفاده کردیم که به جای آن هر کلمه @ی در دستور باال از کلمه

نویسیم، بعد از اتمام پیام اگر این کلمه را در انتهای آن کلمه، به این معنا است که پیامی که می

 .شودکنید، پیام ثبت می enterقرار دهید، یعنی اتمام کار و

Router5(config)#banner motd @ 

Enter TEXT message. End with the character '@'. 

in the name of god @ 

Router5(config)# 

banner motd  را باهم انجام دادیم، واردUserMode  شوید و قبل از اینکه بخواهیم کاری انجام

 .شوددهیم این پیام نمایش داده می

in the name of god 

Router5> 

ورود از این روش در موقع . گویندمی Banner Loginوجود دارد که به آن  bannerنوع دیگری از 

 .برای فعال کردن آن دستور زیر را وارد کنید. کاربرد داردTelnetطریق 

Router5(config)#banner login @ 

Enter TEXT message. End with the character '@'. 

Welcom @ 

. کنیمدهیم و پیام موردنظر را وارد میقرار می Motd ، Loginمانند روش قبلی است، فقط به جای 

 .کردن این پیام نمایش داده خواهد شد Telnetدر زمان 



 
 

 : Interfaceنوشتن توضیحات برای یک 

توانید توضیحاتی قرار دهید، برای این می interfaceاین امکان وجود دارد که بر روی  IOCدر 

 :کنیمشویم و دستور زیر را وارد میموردنظر میinterfaceکار وارد 

Router(config-if)#description connection iran to usa 

بعد از انجام این کار برای . پیام خود را وارد کنید، مانند مثال باال descriptionبعد از دستور 

وارد کرده و این  privilegedرا در حالت  show Running-configنمایش این پیام دستور 

 :ستور زیرشود، مانند دموردنظر نمایش داده می Interfaceتوضیحات زیر 

interface GigabitEthernet1/1 

description connection iran to usa 

 :تنظیم ساعت و تاریخ مسیریاب

 :برای اینکه ساعت مسیریاب خود را تنظیم کنید از دستور زیر استفاده کنید

Router# Clock Set 51:11:11 59 Nov 2153 

بعدازاین دستور ساعت، دقیقه و ثانیه را وارد کنید شود و این کار انجام میClock Set 5با دستور  

بدین ترتیب ساعت  Nov 2153 59، بعدازآن، روز ماه، سال را وارد کنید مانند  51:11:11مانند

 .شودو تاریخ مسیریاب تنظیم می

  



 
 

  65و مسیریابی پویا 64معرفی مسیریابی ایستا: درس ششم

 :هدف

 مسیریابیدرک معنی مسیریابی و فراگیری انواع 

یگر های د، مسیریاب اطالعات شبکه را از مسیریاب(های مسیریابیپروتکل)در مسیریابی پویا 

نگهداری  66جدول مسیریابیگرفته و بعد از پردازش الزم و تغییر بعضی از فیلدها، آن را در 

دول ج که تغییری در شبکه رخ دهد این تغییرات منجر به تغییرکند و همچنین درصورتیمی

 .خواهد شد مسیریابی

های مجاورش از تمامی تغییرات موجود هایی از مسیریابروزرسانیدر واقع مسیریاب با دریافت به

 .در شبکه باخبر است

 مسیریابی پویا مسیریابی ایستا

صورت دستی در از مسیریابی که مدیر شبکه به

 کندکند، استفاده میمسیریاب وارد می

ورت صاز مسیریابی که پروتکل مسیریابی شبکه به

-خودکار برای تغییرات ترافیک و توپولوژی تنظیم می

 کندکند، استفاده می

 

 :معرفی روش مسیریابی ایستا 

اب های غیر محلی را به مسیریصورت دستی تمام شبکهتوانیم بهبه کمک مسیریابی ایستا می 

در .دشوهای بزرگ چگونه درد ساز میدانستیم که استفاده از این روش در شبکهمعرفی کنیم و 

 

64  Static routing 

65  Dynamic routing 

66  Routing table 

 : مقایسه مسیریابی ایستا و پویا5-6جدول



 
 

های خارجی چون اینترنت با شبکه 67شبکه خرد واقع کاربرد اصلی این روش، برقراری ارتباط یک

 .باشدمی

های دیگر چون برای رسیدن به شبکه  68راه خروجیای است که فقط یکشبکه شبکه خرد،

یک شرکت قرار است به اینترنت متصل  69محلیطور مثال فرض کنید شبکه به. اینترنت دارد

ز به خارج ا مسیربایست به کمک یک برای این منظور ترافیک موجود در این شبکه می. شود

 .شبکه منتقل شود

های موجود در شبکه درخواستی برای سایت فرض کنید یکی از ایستگاه. به این مثال توجه کنید

www.yahoo.com  موجود  5729569591داشته باشد، اما مقصد این درخواست در شبکه محلی

 .بنابراین این درخواست باید از این شبکه خارج شود. باشدنمی

هدایت  5729569295بنابراین کافی است که تمامی ترافیک موجود در شبکه خرد را به واسط 

باشند، بنابراین ترافیک به می IPدر یک رنج  Aاز مسیریاب  S1کنیم و چون این واسط باواسط 

 .شودهدایت می Aاز مسیریاب   5729569292سمت واسط

 

67  Stub network 

68  Gateway 

69  Local 

http://www.yahoo.com/


 
 

 

سویه به/از شبکه خرد برای ایجاد : مسیریابی ایستا : پیکربندی مسیریابی ایستایی یک5-6شکل

 ارتباطات

 که مسیریابدرصورتی. اندازی کنیم، مسیریابی ایستا راهAوی مسیریاببنابراین کافی است که ر

A بود آن را به واسط  5729569591ای را دریافت کرد که مقصدش شبکه بستهS1 کندهدایت می .

برای تعریف کردن مسیریابی ایستا کافی . چون یک مسیر به این شبکه از طریق این واسط دارد

از طریق واسط  5729569591دستی بگوییم که مسیری به شبکهصورت به Aاست به مسیریاب 

چه تنظیمی باید انجام دهیم؟ پاسخ به این سؤال   Bاما روی مسیریاب. وجود دارد 5729569591

 .شوییدباشد که در ادامه با آن آشنا میمی 71فرضمسیریابی پیش

 

 : تنظیم مسیریابی ایستا

این . کنیدرا وارد می IP Routeشده و فرمان  global modeاندازی مسیریابی ایستا وارد برای راه

 :باشدفرمان شامل اجزای زیر می

 Addresses :NetworkNetwork باشد که قرار است ما مربوط به شبکه غیر محلی می

 .یک مسیر تعریف کنیمبرای آن

 Mask :  subnet masks  ها را در قسمتباشد که آنمربوط به شبکه غیر محلی می 

Network ایممعرفی کرده. 

 

70  Defualt route 



 
 

 Address | interface  : معرفیIP Address  مربوط به واسط مسیریاب مجاور که دارای

مسیریاب  IPتوانید به جای می: تذکر)باشدبا این مسیریاب می Point-to-Pointارتباط 

 وارداید را اندازی کردهمجاور، نام واسط از مسیریابی که روی آن مسیریابی ایستا راه

 (.کنید

 Distance :فرض دارای  صورت پیشمسیریابی ایستا بهadministrative distance   با

 .(نگران نباشید در ادامه این درس با مفهوم نیز آشنا خواهید شد)باشدمیمقدار یک 

 .را تغییر دهید ADتوانید مقدار بنابراین به کمک این فرمان شما می

 Permanent : باdown   شدن یک واسط و با قطع شدن لینک ارتباطی با مسیریاب

در  شده باشدکه توسط مسیریابی ایستا تعریف ایمسیریابیمجاور یک مسیریاب، 

Routing Table اگر بخواهید باوجود . شودنمایش داده نمیdown  شدن یک واسط و

باقی  Routing Tableیا قطع شدن لینک ارتباطی با مسیریاب مجاور این مسیر در 

نابراین ب. کنیمدر هنگام تعریف کردن مسیریابی ایستا استفاده می Permanentبماند از 

 .شودنمایش داده می Routing Tableکنید همیشه در مسیری را که تعریف می



 
 

 :ر یک مثالمسیریابی ایستا د

رفته مسیریابی  Aروی مسیریاب  stub Networkبرای دسترسی به شبکه . به  این مثال توجه کنید

بگوییم که دسترسی   Aدرواقع کافی است که به مسیریاب . کنیمصورت باال تعریف میایستا را به

 5729569591بنابراین یک مسیر از شبکه   . باشدمی SOاز طریق واسط  5729569591به شبکه 

که  5729569591به کمک واسط  Aکنیم تا مسیریاب تعریف می  5729569291به واسط

دسترسی  5729569591ارتباط دارد، به شبکه  Point-to-Point75صورت به  5729569295باواسط

 .کندپیدا می

 

 نقطه به نقطه  75

 شبکه مقصد یا زیر شبکه یا میزبان IP:  مسریابی ایستا: مشخص کردن یک مسیر به 2-6شکل

: مثالی از مسیریابی ایستا: این مسیریابی یک سویه است شما باید یک مسیریابی در سمت 9-6شکل

 مخالف پیکر بندی کنید



 
 

 :بررسی نحوه عملکرد مسیریابی ایستا

 Show IP route :را مشاهده  جدول مسیریابیتوانید اطالعات موجود در به کمک این فرمان می

هایی که از طریق مسیریاب و یا شبکه های متصل به خوداین اطالعات شامل شبکه. کنید

یریاب به مس. به مثال باال توجه کنید. باشداند میشدهفرض به مسیریاب معرفیمسیریابی پیش

اما یک رکورد در . دسترسی دارد serial 1از طریق واسط  connectedصورت به 51959591شبکه 

این رکورد همان مسیریابی پیش . شده استنشان داده S*این جدول وجود دارد که با عالمت 

 . فرضی است که ما تعریف کردیم

درواقع ما با تعریف این مسیر، ترافیکی را که مقصدشان خارج از شبکه محلی باشد را از طریق 

که شما مسیریابی ایستا تعریف کرده باشید، درصورتی. کنیمبه بیرون هدایت می serial 1واسط 

ید در جدول توانریق مسیریابی ایستا به مسیریاب معرفی کردید را میهایی را که از طتمامی شبکه

ها یک کد اختصاری وجود  routing protocolبه ازای هرکدام از . ببینید  Sمسیریابی با عالمت 

مشاهده  Codesو در قسمت  show ip routeها را در خروجی فرمان توانید لیست آندارد که می

 .کنید

 :  تأیید پیکربندی مسیریابی ایستا4-6شکل



 
 

 :فرض مسیریابی پیش

یف در مثال قبل دیدید که چگونه با تعر. تا به اینجا مسیریابی ایستا و نحوه کار با آن آشنا شدید

 Aدرواقع مسیریاب . تعریف کردیم خرد، یک مسیر به شبکه Aمسیریابی ایستا روی مسیریاب 

ود شاما سؤالی که اینجا مطرح می.کنددسترسی پیدا می 5729569591به کمک این مسیر به شبکه 

های دیگر را برای شبکه خرد نقش یک دروازه برای دسترسی به شبکه Bاین است که مسیریاب 

ت اما مشکل اینجاس. های غیر محلی را بشناسداما این مسیریاب باید تمامی شبکه. کندبازی می

 .اب معرفی کنیمهای غیر محلی را به این مسیرییکی شبکهتوانیم یکیکه ما نمی

 غیراز شبکه محلی است،ای که آدرس مقصدش جای دیگری بهبرای این منظور کافی است بسته

د شده و به مقصهای دیگر مسیردهیشده و از این شبکه خارج شود تا توسط مسیریابمسیردهی

حل این های غیر محلی، راهتمامی شبکهفرض با تعریف یک مسیر بهدرواقع مسیریابی پیش. برسد

 :باشدفرض دارای اجزای زیر میمسیریابی پیش. مشکل است

. کنیدرا وارد می IP Routeشده و فرمان  global modeفرض وارد اندازی مسیریابی پیشبرای راه

 :باشداین فرمان شامل اجزای زیر می

IP route  :باشدمیبه کمک این فرمان  فرضفعال کردن مسیریابی ایستا و یا مسیریابی پیش. 

باشد که برای نشان دادن ای میهای  رزرو شدهIPجز  IPدانید این طور که میهمان:  1919191

 .باشدتمامی شبکه می

1919191  :subnet mask  مربوط بهIP  باشدمی 1919191رزرو شده. 

Address | interface  : معرفیIP Address  اط مربوط به واسط مسیریاب مجاور که دارای ارتب

Point-to-Point باشد و یا نام واسط خود مسیریاب که قرار است ترافیک از با این مسیریاب می

  .های دیگر هدایت شودطرف مسیریابشده و بهآن خارج

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RIP: درس هفتم پروتکل مسیریابی 

 :هدف

 RIPآشنایی با پروتکل مسیریابی 

 : مسیریابی پیش فرض: این مسیریابی به خرد شبکه، اجازه دستیابی 5-7شکل



 
 

RIPهای یک پروتکل مسیریابی پویا از نوع پروتکلdistance vector ها، پروتکل هین نمونادر . است

تعیین ( مسیر 72هایتعداد گام)بهترین مسیر برای رسیدن به یک شبکه راه دور بر اساس مسافت 

در شود و هرچقگفته می کند، به آن گام بار که یک بسته از یک مسیریاب عبور می هر. شودمی

 .یک مسیر برای رسیدن به یک شبکه، کمتر باشد، آن مسیر بهتر ست در هاکه این گام

ا کند، ی موردنظر پیدبرابر برای رسیدن به شبکهبیش از یک مسیر با تعداد گام  RIPکه درصورتی

 RIPپروتکل . کندستفاده میاها گردشی بر روی هر یک از لینک73ک از تعادل بارصورت اتوماتیبه

مت در این قس. ی یکسان استقادر به انجام تعادل بار گردشی بر روی حداکثر شش خط با هزینه

 

72  hop 

73  Load balancing 

 RIP: شمای سناریو مسریابی 2-7شکل



 
 

. کنیمهای مسیردهی دینامیک را بررسی میاز آزمایش چگونگی مسیردهی با استفاده از روش

 .را در کنار یکدیگر قرار دهیمها به شکل زیر دستگاه packet tracerافزار ابتدا باید در نرم

 : ها به شکل زیر است اطالعات مسیریاب 

  51959592/24: سمت راست  2539233956895/24: سمت چپ:  5 مسیریاب

 529195195/24: پایین 51959595/24: سمت چپ : 3 مسیریاب

 81966958295/24: سمت چپ  529195192/24: باال: 4مسیریاب 

 ی تنظیم کردن را تنظیم کنیم که در زیر تصویر نحوه gatewayهای خود PCسپس باید برای 

 PC1برای  Gateway: تنظیم 9-7شکل



 
 

 IPپایین  PCو برای  1 سمت چپ مسیریاب interfaceمربوط به  IPباال  PCبرای . بینیممی

 .شودتنظیم می 4سمت چپ مسیریاب  interfaceمربوط به 

-کنند اما دستگاه pingتوانند همدیگر را اند میدو دستگاهی که به یکدیگر متصل در اینجا هر  

 . توانندهایی که مستقیماً به هم وصل نیستند نمی

  .عملکرد صحیح آن را تست کنیمباید آن را پیکربندی کنیم و  RIPحال بری مسیردهی پویای  

 PC5برای  Gateway:  تنظیم 4-7شکل



 
 

 

برای این کار برای این کار باید . کنیم اردها را  وباید آدرس شبکه routerبرای این کار برای هر 

را وارد کنیم که در آن  <network <network addressرا وارد کنیم و سپس  router ipدستور 

network address است  3ابتدا به مسیریاب وسط که در شکل ما مسیریاب . ، آدرس شبکه است

 : کنیمتعریف می IOCشبکه را برای این مسیریاب با واردکردن دستورهای زیر در  2رفته و در آنجا 

Router rip 

بکه وارد شویم سپس دستور زیر را برای تعریف شمی router-configبا دستور باال وارد حالت 

 : کنیممی

Network 519519591 

 1دیگر در مسیریاب  کردن دستگاه ping:  1-7شکل



 
 

Network 529195191 

 . را وارد کنیم interfaceی متصل به هر مربوط به شبکه prefixالزم به ذکر است که کافی است 

 9برای مسیریاب  rip: تنظمبات 6-7شکل



 
 

مربوط به   RIPها تعریف شوند درنهایت جدول PCمسیریاب دیگر هم باید   ٢همچنین برای 

 : ها به شکل زیر خواهد بودمسیریاب

نمود که در قسمت قبل این کار ممکن نبود که این   ping، دیگری را PCتوان از هر حال می 

 .است RIPی عملکرد دهندهنشان

 دو مسیریاب دیگر سناریو rip: تنظمیات 7-7شکل



 
 

 showتوان از دستور مربوط به هر مسیریاب می RIPالزم به ذکر است که برای نمایش جدول 

ip route  شوند که اتصال مستقیم با زدن این دستور رکوردهایی نمایش داده می. استفاده نمود

چنین در مقابل مسیریابی شود همها مشاهده میمربوط به هر مسیریاب در آن RIPو اتصال توسط 

 .است 521شده که در شکل زیر نمایش داده  RIP ، administrative distanceوط به مرب

 دیگر PCکردن  ping: 8-7شکل



 
 

 

 هادر مسیریاب rip:  جدول 3-7شکل



 
 

ها تغییر subnetبینیم که بنابراین می. سعی بر انجام بهترین مسیردهی را دارد RIPپروتکل   

متفاوت از  prefixزیر یک سری آدرس با ( اندتغییر کرده  1به  24از )اند تر شدهکرده و بزرگ

directly connectedاند که ها ماندهRIP ها را با آدرسی که با بازه کمتر دارد ندارد پس تمام آن

 باشند ها واقعاً وجود نداشته دهد حتی گر آدرساختصاص می subnetکند و به همان جمع می

 با دستور

Debug ip rip 

توپولوژی شبکه از هر  advertiseهایی که جهت به نشان دادن بستهبرای هر مسیریاب شروع  

صورت شده است بهکه انجام updateثانیه یک بسته از  31بینیم که هر می. کندگره است می

broadcast(211921192119211)   شود که همه اتصاالت آن از این تغییرات باخبر انجام می

  . شوندمی

توان مشاهده کرد که فاصله تا مقصدش را به همه اعالم این اطالعات می را در metricهمچنین 

و  51959591های ها از طریق آدرساین بسته .است 5کند که در توپولوژی کوچک ما برابر می

برای  gatewayیعنی از طریق )شوندهای متصل به مسیریاب ارسال میsubnet  به 57295695191

subnetاست هایی که به آن متصل.) 

 

 

 


